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I. Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

ffумка iз застереженням
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

(ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВ ЛНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (КАЙРОС> (код СДРПОУ 4З467З22) (надалi - Фонд або
Товариство), активи якого перебувають в управлiннi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНUI З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), яка включае Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на
З1.1,2.2020 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух
грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про власний капiта;r за перiод з 2З.01 .2020
року по З1.|22020 року, що закiнчився зазначеною датою, та Примiток до фiнансовоi
звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в Роздiлi кОснова
для думки iз застереженням) нашого Звiту, фiнансова звiтнiсть АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (КАЙРОС)), активи якого перебувають в

управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), що додаеться, вiдображае
достовiрно, в ycix суттевих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 3 1 грулня 2020
року, Його фiнансовi результати i грошовi потоки за перiод з 23.01 .2020 року по З|.\2.2020
року, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ).

Основа для думки iз застереженням
На думку аудитора, до висловлення дрIки iз застереженням призвiв вплив

кориГувань, що могли б бути потрiбними, якщо б ПУБЛIЧНЕ АкЦIонЕРНЕ
ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВ ЛНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (КАЙРОС)), активи якого перебувають в
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управлiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), здiйснювало подальшу оцiнку
довгострокових фiнансових iнвестицii, що облiковуються станом на 31.12.2020 року на
ба-гlансi в cyMi 505 тис. грн., за справедливою вартiстю. Станом на 31 грулня 2020 року на
Балансi Фонду облiковуються iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицii в cyMi 505 тис. грн..
А саме, iнвестицii в пiдприемства, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з

вiдображенням результату переоuiнки у прибутку чи збитку вiдповiдно до МСФЗ 9.

Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям не доступнi. В piK придбання
частки облiковуються на Балансi за цiною придбання.

Згiдно ,Щоговору купiвлi частки в статутному капiталi вiд 28 вересня 2020 року
Фонд придбав частку в Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
кКапiтал-Фiнанс> (код за СДРПОУ 4З26З848) в розмiрi |0Yо на суму 505 тис, грн.. На
кiнець року Фонд отримав фiнансову звiтнiсть Товариства, проанаJIiзувавши яку, було
зроблено висновок, що балансова BapTicTb активу е його справедлива BapTicTb, тому як
звiтнiсть Товариства прибуткова два роки поспiль.

Таким чином, керiвництво Фонду вважае, що частка Товариства облiковуються на
ба;lансi Фонду за справедливою вартiстю станом на 31. |22020 року.

Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям станом на 31J2.2020
року не доступнi, що с ключовим джерелом невизначеностi оцiнок зiвначених фiнансових
iнвестицiй.

На думку аудитора вплив змiни в оцiнках може бути значним, проте не
всеохоплюючим для фiнансовоi звiтностi Фонду.

Станом на З|.|2.2020 року на балансi Фонду облiковуються довгостроковi
фiнансовi iнвестицii, що облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприсмств, в
cyMi 91 З29 тис. грн, Мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 28 кIнвестицiТ в
асоцiйованi та спiльнi пiдприемства> передбачено, що Фiнансову звiтнiсть суб'екта
господарювання слiд складати iз застосуванням единих облiкових полiтик щодо подiбних
операцiй та подiй за схожих обставин. Якщо асоцiйоване або спiльне пiдприемство
застосовуе облiковi полiтики, вiдмiннi вiд облiкових полiтик, що застосовуються
суб'ектом господарювання щодо подiбних операчiй та подiй за схожих обставин, то у разi
використання суб'ектом господарювання фiнансовоi звiтностi асоцiйованого пiдприсмства
при застосуваннi методу участi в капiталi необхiдно зробити вiдповiднi коригування для
узгодження облiкових полiтик асоцiйованого або спiльно пiдприсмства з облiковими
полiтиками суб'екта господарювання. ,Щанi щодо застосовуваних облiкових полiтик
об'сктiв iнвестування (асоцiйованих пiдприемств) Фонлу у Аудитора вiдсутнi.

На думку аудитора вплив змiни в оцiнках може бути значним, проте не
всеохоплюючим для фiнансовоI звiтностi Фонду.

Ми провели аудит вiдповiдно до вiдповiдно до Закону Украiни кПро аудит
фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть)) та вiдповiдно до <Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх
послуг), видання 201'6 - 2017 poKiB, (МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв
аудиту рiшенням Аулиторськоi палати Украiни Ns 361 вiд 0S,06.2018 року, для
застосуванЕя до завдань, виконання яких буде здiйснюватися пiсля 01 липня 2018 року та
у вiдповiдностi до рiшень Нацiона;lьноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, в
тому числi <Вимог до аудиторського висновку, що подасться до Нацiональноi KoMiciI з
цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацii про результати дiяльностi
iнститутiв спiльного iнвестування (пайових та корпоративних iнвестицiйних фондiв) та
компанii з управлiння активами>>, що затвердженi Рiшенням НацiональноТ KoMicii з цiнних
паперiв та фондового ринку УкраiЪи Ns 991 вiд 11,06.201З року.



Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi
<Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi) нашого звiту.

Ми е незаJIежними по вiдношенню до АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
(ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦtЙНИЙ ФОНД (КАЙРОС>, активи якого перебувають в управлiннi Товариства
з обмеженою вiдповiда-ltьнiстю кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННrI ДКТИВАМИ (ПРО
КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв
Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними
вимогами, застосовними в YKpaiHi до нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi, а також
виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докtви с достатнiми i прийнятними
для використання ik як основи для нашоi думки iз застереженням.

Суттсва невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi
Не змiнюючи нашоi думки щодо фiнансовоi звiтностi, звертасмо Вашу увагу на те,

що Товариство здiйснюе свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчноi кризи. В
результатi нестабiльноi ситуацii в УкраiЪi дiяльнiсть Товариства супроводжуеться
ризиками.

Вплив економiчноi кризи та полiтичноi нестабiльностi, якi тривають в YKpaiHi, а
Також Тхне остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i
вони можуть негативно вплинути на eKoHoMiKy УкраiЪи та операцiйну дiяльнiсть
Товариства.

CBiToBa пандемiя KopoHoBipycнoi хвороби (COVID-l9) та запровадження Кабiнетом
MiHicTpiB Украiни карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю ii
подаJIьшого поширення в YKpaiHi, зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi
суб' eKTiB господарювання.

Керiвництво Товариства не iдентифiкувало суттевоi невизначеностi, яка могла б
поставити пiд значниЙ cyMHiB здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть,
ТоМУ Використовувало припущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як
основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв, не врахов},ючи зростаючу
неВиЗначенiсть пов'язану iз змiною економiчноi ситуацii та песимiстичними прогнозами
розвитку cBiToBoi та нацiональноi економiки.

Суттевих суджень управлiнського персонаIry щодо облiкових оцiнок впливу
ПаНДемii COVID-19 та запровадження карантинних та обмея<увальних заходiв на
НеВИЗНаченiсть оцiнки та розкриття у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiТ
пов'язаноi з вiдповiдними облiковими оцiнками ця фiнансова звiтнiсть не мiстить, так як
складена до настання цих подiй.

Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнс дiяльностi Товариства на
ДаниЙ момент з достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не
мiстить кориryвань, якi могли би бути результатом таких ризикiв. Вони булуть
вiдОбраженi у фiнансовiй звiтностi, як тiльки булуть iдентифiкованi i зможуть бути
оцiненi.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були

НаЙбiЛьш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi за поточний перiод, I]i
ПиТання розгляд.rлись у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому та
враховувzrлись при формуваннi думки щодо Hei, при цьому ми не висловлюсмо окремоi
ДУМКИ ЩОДО ЦИХ ПИТань. Ми визначили, що кJIючовi питання аудиту, про якi необхiдно
повiдомити в нашому Звiтi, вiдсутнi.

Iнша iнформацiя
управлiнський персонаJI несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша

iнформацiя е iнформацiею, яка мiститься у Звiтностi до Нацiональноi KoMiciT з цiнних



паперiв та фондового ринку за перiод з 2З.01 .2020 року по З|.|2.2020 року, у Поясненнях
управлiнського персоншу, у Положеннях Товариства.

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюсться на iншу iнформацiю та ми
не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiсi iншоi iнформацii.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю €

ознайомитися з iншою iнформацiею та при цьому розглянути, чи icHye суттева
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiсю i фiнансовою звiтнiстю або наlпими знаннями,
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядас такою, rцо мiстить
суттеве викривлення.

Я*що на ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що icHye суттеве
викривлення цiсi iншоТ iнформацiIо ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не
виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.

Ми можемо зазначити про адекватнiсть системи бухгалтерського облiку, процедур
внутрiшнього аудиту, внутрiшнього контролю та систем управлiння ризиками в
Товариствi.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персончrл Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i
достовiрне подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему
внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначае потрiбною для того, щоб
забезпечити складання фiнансовоi звiтностi, що не мiстить сутт€вих викривлень внаслiдок
шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть
за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнський персонал або плану€
лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiстьо або не мае iнших реальних €lльтернатив
цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiда_lrьнiсть за нагляд
за процесом фiнансового звiтування Товариства

ВiдповЦальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
Нашими цiлями € отримання обгрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у

цiлому не мiстить суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск
Звiту аудитора, який мiстить нашу думку. Обrрунтована впевненiсть е високим piBHeM
вПевненостi, проте не гаранту€, що аудит, проведениЙ вiдповiдно до МСА, завжди виявить
сутт€ве викривлення, якщо таке icHye,

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
СУТТСВИМИ, яКЩо окремо або в сукупностi, як обrрунтовано очiкуеться, вони можуть
ВПлиВаТи на економiчнi рiшення користувачiв, що приЙмаються на ocHoBi цiсi фiнансовоi
звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використову€мо професiйне
СУДЖеННЯ Та ДОТриМУеМось професiЙного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.

KpiM того, ми:
. iдентифiкуемо та оцiнюсмо ризики суттсвого викривлення фiнансовоi звiтностi

внаслiдок шахраЙства чи помилки, розроблясмо й виконуемо аудиторськi
ПРОЦеДУри У вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, rцо е

дОСтатнiми та приЙнятними для використання ix як основи для нашоiдумки. Ризик
невиявлення суттевого викривлення внаслiдок шахрайства с вищим, нiж для
ВИКРИВЛеННЯ ВНаСлiдок помилки, оскiльки шахраЙство може включати змову,



пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами
внутрiшнього контролю;

о отримуемо розумiння системи внутрiшнього контролю, tцо стосуеться аудиту, для
розробки аудиторських tIроцедур, якi б вiдповiда-пи обставинам, а не для
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю.

. оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським
персонаJIом;

. доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку
та на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи icHye суттсва
невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний cyMHiB
здатнiсть Товариства продовжити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо ми
доходимо висновку щодо iснування такоi cyTTeBoi невизначеностi, ми повиннi
привернути увагу в нашому Звiтi аулитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у
фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацii е нен.uIежними,
модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах,
отриманих до дати нашого Звiту аудитора. BTiM майбутнi подii або умови можуть
примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

. оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з

розкриттям iнформацii, а також те, чи розкривас фiнансова звiтнiсть операцii та
подii, покладенi в основу ix складання, так, щоб було забезпечено ixHe достовiрне
подання.

Ми повiдомлясмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими
питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi
аулиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього
контролю, виявленi нчlми пiд час аудиту.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження,
що ми викончlли вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомлясмо iм про Bci
стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на
нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

OcHoBHi вiдомостi про АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <GАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ ввнчурний корпорАтивний IнвЕстицIйний
ФОНД (КАЙРОСD, активи якого перебувають в управлiннi ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ
АкТИВАМи (ПРо кАПIТАЛ ЕссЕТ МЕнЕДЖМЕНТ>, наведенi в Таблицi 1.

Таблиця 1

N}
п/п Показник Значення

1 Повне найменування Фонду

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИИ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
корпорАтивниЙ IнвЕстицtЙниЙ Фонд
(кАЙроС)

2
Iдентифiкацiйний код
юридичноi особи 4з467з22

J квЕд-2010 64,30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'скти

5



(основний).

4

Номер запису в Сдиному
державному peecTpi юридичних
осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв
та громадських формувань та
дата проведення державноТ
ресстрацii

Номер запису в Сдиному державному peecTpi
юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприсмцiв 1 070 i02
0000 086180;
,Щата проведення державноi реестрацiТ 2З.01.2020 року

5 Тип, вид та клас Фонду Закритий, недиверсифiкований, венчурний

6
.Щата та номер свiдоцтва про
внесення iнвестицiйного фонду
до СДРIСI

Свiдоцтво N9 00865
,,Щата внесення вiдомостей про ICI до СДРIСI
28.02.2020 року

7 Код за еДРIСI 133008б5

8 Строк дiяльностi 30 poKiB з дня внесення вiдомостей до еДРIСI

9
Мiсцезнаходження юридичноi
особи

01133, MicTo Киiв, Печерський район, вулиця €вгена
Коновальця, будинок 36-Е

Регламент Товариства та Iнвестицiйна декларацiя АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (КАЙРоС> затвердженi рiшенням
Сдиного Учасника Товариства (Рiшення М 5 вiд |7.02,2020 року).

Наглядова рада АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФоНД ккдЙрос)) не створювався вiдповiдно до Рiшення единого Учасника
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВ ЛНИЙ
вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ оонд ккдйрос> (рiшення JФ 2
вiд 16,01 .2020 року). Повноваження Наглядовоi ради заJIишаеться за Сдиним Учасником
Товариства Чухен Максимом Львовичем.

Наглядова рада АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний IнвЕстицIйний
ФОНД (КАЙРОС> була створена вiдповiдно до Рiшення Сдиного Учасника
АКЦIОНЕРНоГо товАриствА кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙ
ВЕНЧУРНиЙ корпорАтивний IнвЕстицIйний оонд (кАйрос> (рiшення вiд
26.0З.2020 року) у складi наступних осiб: Бродюка Володимира Iвановича, Чухена
Максима Львовича та Солтиса Андрiя Iвановича.

На засiданнi Наглядовоi Ради затверджено рiшення про обрання Головою
НаглядовоТ ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний IнвЕстицIйний
ФОНД (КАЙРОС> Чухена Максима Львовича (Протокол Ns l вiд 27.ОЗ,2О20 року).

Управлiння активами АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний IнвЕстицIйний
ФОНД (КАЙРОС> здiйснюе Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (КОМПАНIЯ З
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) (код за СДРПОУ
з764|656).

!оговiр про управлiння активап,Iи АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИвЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний IнвЕстицIйний
ФонД (кАЙРоС) J\Ъ 17102-2О20 вiд 17 лютого 2020 року, укладений з ТоВАРИСТВоМ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
КПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ). ,Щоговiр затверджений Рiшенням Сдиного
Учасника АКЦIОНЕРНОГо ТовАриствА (зАкритиЙ нЕдивЕрсиФIков лниЙ



вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ оонд (кАЙрос> (рiшення JФ 2
вiд 16.01 .2020 року).

OcHoBHi BhoMocTi про
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (ПРО
КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ) наведенi в Таблицi 2.

Заресстрований (пайовий) капiтал

Щля облiку статутного капiталу Товариство використовус рахунок бухгалтерського
облiку 401 <Статутний капiтал>.

У Товариства станом на 31 грудня 2020 року, зареестрований статутний капiтал
СТаНОВиТЬ 505 905 000,00 (п'ятсот rt'ять мiльйонiв дев'ятсот п'ять тисяч) гривень,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

Таблиця2
лъ
п/п

Показник Значення

i Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

ККОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ КПРО
КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ)

2 Код за еДРПОУ 37641656

1J

Виписка з Сдиного державного
ресстру юридичних осiб та
фiзичних осiб-пiдприсмцiв ;

дата та номер запису в еЩР
юридичних осiб та фiзичних
осiб-пiдприсмцiв

,Щата та номер запису в €диному державному
peecTpi юридичних осiб та фiзичних осiб-
пiдприемцiв: 19.05.2011 року JФ 1068 102 0000
02791'6

4 Мiсцезнаходження 01 133, м. Киiв, провулок Лабораторний, бул, 1

секцiя З та 4

5
OcHoBHi види дiяльностi
квЕд-2010

64.З0 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти;
66. 1 1 Управлiння фiнансовими ринками;
66.1,9 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi

фiнансових послуг, KpiM страхування та пенсiйного
забезпечення;
бб.30 Управлiння фондами

6 Лiцензii

Лiцензiя cepiT дЕ Jф 185446, видана Нацiональною
комiсiсю з цiнних паперiв та фондового ринку на
провадження професiйноi дiяльностi на фондовому
ринку дiяльностi з управлiння активами
iнституцiйних iHBecTopiB (дiяльностi з управлiння
активами). Строк дii лiцензii: 18.08.201 1 р.
18.08.2016 р.;
,Щата видачi лiцензii: 20.02.20Iз року;
Лiцензiя М 740, видана Нацiона-пьною комiсiею з

цiнних паперiв та фондового ринку - 12.07.20lб
року, строк дii лiцензii з 19.08.2016 року
необмежений, на провадження професiйноi
дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з

управлiння активами iнституцiйних iHBecTopiB
(дiяльностi з управлiння активами);

7 Керiвник Медвiдь Олена Миколаiвна



подiлений на 505 905 (п'ятсот п'ять тисяч дев'ятсот п'ять) штук акцiй номiна:lьною
вартiстю 1 000,00 гривня,

Розмiр початкового статутного капiталу Товариства складас 5 905 000 (п'ять
мiльйонiв дев'ятсот п'ять тисяч) гривень, який подiлено на 5 905 штук акцiй номiнальною
вартiстю 1 000,00 гривня за 1 акцiю.

Станом на 31.|2.2020 року розмiщено та повнiстю сплачено 109 874 акцiй
загальною номiнальною вартiстю 109 874 000,00 грн,, що пiдтверджено вiдповiдними
первинними документами та банкiвськими виписками.

Сума, отримана при розмiщення 109 874 штук акцiй, складас 214 089 4З2,95 тис.
грн., Iцо пiдтверджено вiдповiдними первинними документами та банкiвськими
виписками.

10З 969 штук акцiй були розмiщенi за цiною, вище iх номiнальноi BapTocTi. Сума в
розмiрi |04 2\5 тис. грн. була вiднесена до складу додаткового капiталу Фонду.

Початковий статутний капiтал повнiстю сплачений грошовими коштами, що
вiдповiдае вимогам чинного законодавства,

Рiшенням одноосiбного Засновника АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпорАтивний
IНВЕСТИЦIЙниЙ ФоНД ккдЙроС> (Рiшення б/н вiд Оз.|2.20]19 року) було
затверджено рiшення про створення АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД кКДЙРОС> iз початковим статутним капiталом в 5 905 000 (п'ять мiльйонiв
дев'ятсот п'ять тисяч) гривень, який подiлено на 5 905 штук акцiй номiнальною вартiстю
1 000,00 гривня за 1 акцiю та затверджено Проект Статуту Товариства.

Вiдповiдно до Проекту Статуту Товариства для забезпечення дiяльностi
Товариства створюсться початковий статутний капiтал у розмiрi 5 905 000 (п'ять
мiльйонiв дев'ятсот п'ять тисяч) гривень, який подiлено на 5 905 штук акцiй номiнальною
вартiстю 1 000,00 гривня за 1 акцiю.

Свiдоцтво про ресстрацiю випуску акцiй видано АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
(зАкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАний вЕнчурний корпорАтивний
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (КАЙРОС> Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та
фондового ринку, що засвiдчуе випуск акцiй на загальну суму 5 905 000,00 (п'ять
мiльйонiв дев'ятсот п'ять тисяч) гривень 00 копiйок, номiнальною вартiстю 1 000,00 грн.
за 1 акцiю; простих iменних акцiй 5 905 штук; форма iснування акцiй - бездокументарна.

Ресстрацiйний J\b 0021б9; дата реестрачii 28.02.2020 року.
Засновники набувають акцii шляхом закритого (приватного) розмiщення.
Засновником Товариства € особа, iнформацiя про яку наведена в Таблицi 3,

Таблиця З

м
п/п

засновник
Товариства

fiaнi про
засновника

Загальна сума
внеску (грн.)

кiлькiсть
акцiй
(шт.)

Частка в
стаryтном
у капlталl

(о/r|

1
Чухен Максим

Львович

С фiзичною особою
за законодавством

УкраiЪи;
ресстрачiйний номер

облiковоi картки
платника податкiв

29992\8714

5 905 000,00 5 905 100,00

ВСЬоГо: 5 905 000,00 5 905 100,00



Iнформацiя про сплату BHecKiB грошовими коштами Засновником до статутного
капiталу Товариства наведена в Таблицi 4.

Згiдно наведених даних, Засновник Товариства до дати державноТ ресстрацii зробив
внесок 100% вiд розмiру свого вкладу у виглядi грошових коштiв на рахунок, що був
вiдкритий в АТ кРайффайзен Банк АВАЛЬ>, код СДРПОУ 14305909, МФО З80805.

Рiшенням единого Учасника АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицtЙниЙ
ФОНД (КАЙРОС> (Рiшення Jф 2 вiд 1б.01 .2О2О року) було затверджено рiшення про
результати приватного розмiщення акцiй Товариства серед засновникiв корпоративного
iнвестицiйного фонду та Затверджено Статут Товариства.

Рiшенням Сдиного Учасника АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА кЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВ ЛНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД кКДЙРОС> (Рiшення вiд 26.0З.2020 року) було затверджено рiшення про
збiльшення Статутного капiталу Товариства на 500 000 000,00 грн. шляхом додаткового
випуску з метою спiльного iнвестування 500 000 штук простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. за одну акцiю, на загчuIьну суму по номiнальнiй 500
000 000,00 грн.

Були затверлженi змiни до Статуту Товариства. Вiдповiдно до новоi редакцii
Статуту Товариства для забезпечення дiяльностi Товариства створюеться Статутний
капiтал в розмiрi 505 905 000,00 (п'ятсот п'ять мiльйонiв дев'ятсот п'ять тисяч) гривень,
подiлениЙ на 505 905 (п'ятсот п'ять тисяч дев'ятсот п'ять) штук акцiй номiнальною
вартiстю 1 000,00 гривня.

Свiдоцтво про реестрацiю випуску акцiй видано АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФIков лний вЕнчурний корпорАтивний
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД (КАЙРОС> Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та
фондового ринку, що засвiдчус випуск акцiй на загаJIьну суму 505 905 000,00 (п'ятсот
п'ять мiльйонiв дев'ятсот п'ять тисяч) гривень,'номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. за 1

акцiю; простих iменних акцiй 505 905 штук; форма iснування акцiй - бездокументарна.
Ресстрацiйний Ns 002297; дата peecTpauii 04,06.2020 року.
Станом на З1.|2.2020 року розмiщено та повнiстю сплачено 109 8'74 акцiй

ЗагалЬною номiнальною вартiстю 109 874 000,00 грн., що пiдтверджено вiдповiдними
первинними документами та банкiвськими виписками.

За перiод з 23.01 .2020 року по з|.t2.2020 року викуп власних акцiй Товариство не
здiйснювало.

Отже, станом на 31 грудня 2020 року, зареестрований Статутний капiтал
Товариства складае 505 905 000,00 гривень.

Неоплачений капiтал Товариства станом на З1 грулня2020 року становить 39б 031
тис. грн.

Таблиця 4
Засновrlик Товариства Щата бarrKiBcbrcoT виписrси; уст,аIIова баllку

одержчвача
Сума (гр*r.)

Чухен Максим Львович
реестрацiйний номер

облiковоi картки платника
податкiв 2999218]14

Вигtиска по особовому рахунку
N9 UA74 3808 0500 0000 0000 2650 Зз46 5

вiд 10.01 .2020 року;
АТ кРайффайзен Банк АВАЛЬ>,

код еДРПОУ 14305909, МФО З80805

5 905 000,00

ВСЬоГо: 5 905 000,00



На думку аудиторiв, формування та сплата статутного капiталу Товариства в ycix
суттевих аспектах вiдповiдае вимогам чинного законодавства. Аудитори зазначають про
вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства установчим документам.

Щодо можливостi (спроможностi) Товариства безперервно здiйснювати свою
дiяльнiсть протягом найближчих 12 мiсяцiв

Припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядаеться аудитором у
вiдповiдностi до МСА 570 кБезперервнiсть дiяльностi> (переглянутий) як таке, що
Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи Hi
HaMipy, Hi потреби лiквiдуватися або припиняти iT. Фiнансова звiтнiсть Товариства
пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi. Управлiнський персонал
Товариства планус вживання заходiв для покращення показникiв дiяльностi та
подаJIьшого розвитку Товариства,

Зiбранi докiLзи та аналiз дiяльностi Товариства не дають аудиторам пiдстав
сумнiватись в здатностi Товариства безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.

Використовуючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану
Товариства ми не знайшли доказiв про порушення принципiв функцiонування Товариства.

Не вносячи додаткових застережець до цього висновку, звертаемо увагу на те, що в
Украiнi icHye невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньоi
економiчноi полiтики, нормативно-правовоi бази та розвитку полiтичноi ситуацii. Ми не
маемо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих р{овах та iх вплив на фiнансовий
стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.

Щодо вiдповiдностi прийнятоi управлiнським персоналом Товариства
облiковоi полiтики вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть та МСФЗ.

Концептуальною основою фiнансовоi звiтностi Товариства за piK, що закiнчився 3l
грудня 2020 року, е Мiяснароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ), включаючи
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгЕчIтерського облiку (РМСБО).

Принципи побудови, методи i процедури застосування облiковоi полiтики
Товариства, здiйснюються згiдно Наказу <Про органiзацiю бухгалтерського облiку та
облiкову полiтику товариства)).

Облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначае ocHoBHi засади
ведення бу<га-штерського облiку та складання фiнансовоi звiтностi з дотриманням
основних принципiв та забезпеченням методiв оцiнки та реестрацii господарських
операцiй, якi передбаченi Законом Украiни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в YKpaTHiD Jф 996-XIV вiд 16.07.1999 року зi змiнами та доповненнями та
Мiжнаролними стандартами фiнансовоi звiтностi, (надалi МСФЗ).

Облiкова полiтика Товариства розкривас основи, стандарти, правила та процедури
облiку, якi Товариство використовуе при веденi,облiку та складання звiтностi вiдповiдно
до МСФЗ. Облiкова полiтика всташовлюе принципи визнання та оцiнки об'ектiв облiку,
визначення та деталiзацii окремих статей фiнансовоi звiтностi Товариства.

Розкриття iнформацiiу фiнансовiй звiтностi.
Розкр аmmя iнформацit сmосовно акmuвiв

Нематерiальнi активи, незавершенi капiтальнi iнвестицii', ocHoBHi засоби,
довгостроковi бiологiчнi активи, довгострокова дебiторська заборгованiсть та iншi

необоротнi активи
У результатi проведеноТ перевiрки аулиторами встановлено, що станом на 31 .12.2020

року на балансi Товариства не облiковуються незавершенi капiтальнi iнвестицii,
нематерiальнi активи, ocHoBHi засоби, довгостроковi бiологiчнi активи, довгострокова
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дебiторська заборгованiсть та iншi необоротнi актив, що вiдповiдае даним облiкових
регiстрiв.

Фiнансовi iнвестицii
За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв,

регiстрiв аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 31.12.2020 року
на балансi Товариства облiковуються довгостроковi фiнансовi iнвестицii, якi
облiковlтоться за методом участi в KaпiTa.lli iнших пiдприсмств, балансовою вартiстю
9| З29 тис. грн. та iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицii балансовою вартiстю 505 тис.
грн.

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВ ЛНИЙ
вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙний Фонд (кАйрос)) стаJIо
засновником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кГолден Естейт Груп> (код за
СДРПОУ 4З916649) згiдно Протоколу Загальних зборiв Учасникiв Jф 01/2020 вiд 16
вересня 2020 року з часткою у статутному капiталi розмiром 25О/о в cyMi 85 l38 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2020 року вiдсоток володiння часткою становив 2З,8455Уо
згiдно до Протоколу Загальних зборiв Учасникiв J\b 04/2020 вiд 24 грудня 2020 року на
суму 85 138 тис. грн. Згiдно п. 11 МСБО 28, якщо участь у статутному капiталi становить
бiльше 20Yо, та дана iнвестицiя с довгостроковою, вона оцiнюсться по методу участi в
капiталi. Таким чином, станом на 31 грудня 2020 року, отримавши фiнансову звiтнiсть
Товариства, проанаJIiзувавши it, Фондом було збiльшено ба-пансову BapTicTb фiнансовоi
iнвестицii за рахунок балансовоi BapTocTi частки на суму 108 тис. грн. Таким чином, з

урахуванням змiн у власному капiта-шi на кiнець 2020 року, балансова BapTicTb частки
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кГолден Естейт Груп> (код за еДРПОУ
4З9|6649) становить 85246 тис. грн..

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIйний Фонд (кАйрос) cT,ulo
засновником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Спарроу Iндастрiз> (кол за
еДРПОУ 43816998) згiдно Протоколу Загальних зборiв Учасникiв Np |110912020 вiд 11

вересня 2020 року з часткою у статутному капiталi розмiром 20Yо в cyMi б 000 тис. грн.
Згiдно п. l 1 МСБО 28, якщо участь у стат}"тному капiталi становить бiльше 20Yо, то дана
iнвестицiя е довгостроковою, вона оцiнюеться по методу участi в капiталi. Тому станом на
З1.|2.2020 року, отримавши фiнансову звiтнiсть Товариства, проаналiзувавши iT, Фондом
було збiльшено балансову BapTicTb фiнансовоi iнвестицii за рахунок змiни величини
власного капiталу в об'ектi iнвестування пропорцiйно розмiру частки Фонду в статутному
капiталi ТОВ <Crrappoy Iндастрiз> на суму 83 тис. грн. Таким чином, з урахуванням змiн у
власному капiталi станом на 31 грудня 2020 року, балансова BapTicTb частки Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю кСпарроу Iндастрiз> (код за СДРПоУ 4З816998) становить
б 083 тис. грн..

Станом на 31 грудня 2020 року на Балансi Фонду облiковуються довгостроковi
фiнансовi iнвестицii в cyMi 505 тис. грн.. А саме, iнвестицii в пiдприемства, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку
чи збитку вiдповiдно до МСФЗ 9, Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим
iнвестицiям не доступнi. В piK придбання частки облiковуються на Балансi за цiною
придбання.

Згiдно .Щоговору купiвлi частки в статутному капiталi вiд 28 вересня 2020 року
Фонд придбав частку в Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiда_гrьнiстю
<Капiтал-Фiнанс> (код за СДРПОУ 4З26З848) в розмiрi |0О/о на суму 505 тис. грн.. На
кiнець року Фонд отримав фiнансову звiтнiсть Товариства, проаналiзувавши яку, було
зроблено висновок, що балансова BapTicTb активу е його справедлива BapTicTb, тому як
звiтнiсть Товариства прибуткова два роки поспiль.
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Таким чином, керiвництво Фонду вважае, що частка Товариства облiковуються на
балансi Фонду за справедливою вартiстю станом на 31. |2.2020 року.

Ринковi котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям станом на З1.1,2.2020

року не доступнi, що е ключовим джерелом невизначеностi оцiнок зазначених фiнансових
iнвестицiй.

На д}мку аудитора вцлив змiни в оцiнках може бути значним, проте не
всеохоплюючим для фiнансовоi звiтностi Фонду.

За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв,
регiстрiв аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на 31.12.2020 року
на балансi Товариства облiковуються поточнi фiнансовi iнвестицii балансовою вартiстю
5 602 тис. грн.

В звiтному 2020 рочi Фондом було придбано державнi облiгацii ОВ.ЩП, HoMiHoBaHi в
iноземнiй валютi (197 штук) згiдно до ,Щоговору купiвлi-продажу облiгацiй внутрiшньоi
державноi позики N9 ДД-08/6-0-21998 вiд24 грудЕя 2020 року. Щержавнi облiгацii ОВДП,
утримуються як KopoTкocTpoKoBi фiнансовi iнвестицii та облiковуються по справедливiй
BapTocTi з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку чи збитку вiдповiдно МСФЗ
9.

Iнформацiя щодо фiнансових iнвестицiй розкрита Товариством в Примiтках до
рiчноi фiнансовоi звiтностi.

Щебiторська заборгованiсть
.Щовгострокова дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31.12.2020 року

вiдсутня.
Поточна дебiторська заборгованiсть Товариства за товари, роботи, послуги станом на

31.12.2020 року вiдсутня, що вiдповiлае первинним документам та даним peccTpiB
аналiтичного та синтетичного облiку,

,Щебiторська заборгованiсть Товариства за виданими авансами склада€ станом на
3|,|2.2020 року 2 тис. грн.

Щебiторська заборгованiсть Товариства за розрахункrlми з нарахованих доходiв
складас станом на31'.|2.2020 року 976 тис. грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на З1.12.2020 року
складае 229 777 тис. грн.., що вiдповiдае первинним документам та даним peccTpiB
аналiтичного та синтетичного облiку.

Аулиторами дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка дебiторськоi Товариства в
цiлому вiдповiдають вимогам МСФЗ.

Iнформачiя щодо лебiторськоi заборгованостi розкрита Товариством в Примiтках до
рiчноi фiнансовоТ звiтностi.

Грошовi кошти
Залишок грошових коштiв Товариства станом на 31.122020 року на рахунках

Товариства склав \ 797 тис. грн..
Залишок грошових коштiв Фонду станом на 31 грудня 2020 року на поточному

рахунку склав |97 тис. грн., на депозитному рахунку в АТ <Райффайзен Банк АВАЛЬ)
(МФО 380805) згiдно до Щоговору N9021/Вбl07-З95 вiд 0б жовтня 2020 року склав 1 600
Тис. грн. якиЙ укладено строком на 12 мiсяцiв. та облiковуеться за справедливою вартiстю.

10 листопада 2020 року рейтинговий KoMiTeT РА <Стандарт-Рейтинг> прийняв
рiшення про оновлення рейтингiв АТ кРайффайзен Банк Ава-пь> (кол С,ЩРПОУ 14305909):

О Щовгостроковий кредитний рейтинг АТ кРайффайзен Банк Аваль> за нацiональною
шкаJIою оновлено на piBHi uaAAA. Банк або окремий борговий iHcTpyMeHT з

реЙтингом uaAAA характеризуеться найвищою кредитоспроможнiстю порiвняно з
iншими украiнськими позич€tльниками або борговими iнстрр,rентами.

о Короткостроковий кредитний рейтинг АТ <Райффайзен Банк Ава-пь) оновлено за
нацiональною шкаJIою на piBHi uaK1. Банк або окремий борговий iHcTpyMeHT з
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рейтингом uaK1 характеризуеться високою кредитоспроможнiстю порiвняно з

iншими украiнськими позич€}льниками або борговими iнструI!{ентами. Фiнансовий
стан такого позичальника дае можливiсть попередити передбачуванi ризики в
короткостроковому перiодi,

о Рейтинг депозитiв АТ <Райффайзен Банк Аваль)) оновлено на piBHi uаl за шкалою
РА <Стандарт-Рейтинг>.
Приймаючи рiшення про оновлення рейтингiв АТ кРайффайзен Банк Аваль>,

Агентство керувалось результатами аналiзу пiдсумкiв роботи Банку за дев'ять мiсяцiв
2020 року, особливою та регулярною iнформацiсю Банку як eMiTeHTa цiнних паперiв.

Iнформацiя щодо грошових коштiв розкрита Товариством в Примiтках до рiчноi
фiнансовоi звiтностi.

Р о з кр ummл iнф орм ацit tцо d о з о б о в' яз ань
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства

Аудиторал,rи дослiджено, що визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства в

цiлому вiдповiдають вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку З7
<Забезпечення, yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи), який виданий Радою з

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовуеться з 01 липня
1999 року (зi змiнами та доповненнями),

.Щовгостроковi кредити банкiв на балансi Товариства станом на З1.|2.2020 року не
облiковуються.

Iншi довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.2020 року на балансi Фонду
облiков}тоться в cyMi 82641 тис. грн. Станом на 31 грудня 2020 року Фонд мае
довгострокову кредиторську заборгованiсть, яка виникла як заборгованiсть по оплатi за
частки у статутних капiталах Товариств, якi знаходяться в активах Фонду у складi
довгострокових фiнансових iнвестицiй.

Станом на 31.|22020 року на бухгалтерських рахунках Товариства облiковуеться
кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в clMi 54 тис. грн..

Поточнi зобов'язання за розрахунками станом на 31 .|2.2020 року вiдсутнi, що
вiдповiдае даним первинних документiв та даним peccTpiB аналiтичного та синтетичного
облiку.

Станом на 31 ,|2.2020 року на бухгалтерських рахунках Товариства не облiковуються
iншi поточнi зобов'язання, що вiдповiдае даним первинних докlментiв та даним peccTpiB
аналiтичного та синтетичного облiку.

Розкрummя iнфорлtацii tцоdо фiнансов ах резульmаmiв
Щоходи

Вiдображення доходiв в бухга-штерському облiку Товариства здiйснюеться на
пiдставi наступних первинних докрлентiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), виписок банку,
розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9
Закону Ns 996.

За результатами аулиторськоi перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в
журналах - ордерах та оборотно - сальдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно
доходiв Товариства за перiод з 23.01 .2020 року по ЗI.122020 року вiдповiдають
первинним доку!(ентам.

На думку аулиторiв бухгалтерський облiк доходiв Товариства в ycix суттсвих
аспектах ведеться у вiдповiдностi до норм Мiжнародного стандарту фiнансовоI звiтностi
15 <Дохiд вiд договорiв з клiснтtlми).

Згiдно даних бухгалтерського облiку та звiтностi величина iнших операцiйних доходiв
за перiод з 23.01 .2020 року по З\.\2,2020 року склала 39 тис. грн., величина доходiв вiд
участi в капiталi складас |92 тис. грн.., величина iнших фiнансових доходiв Товариства за
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перiод з 2З.01 .2020 року по З|.122020 року склала 22 57З тис. грн., величина iнших
доходiв (доходiв вiд реалiзацii фiнансових iнвестицiй та доходи вiд переоцiнки
фiнансових iнвестицiй) склала 2З 504 тис. грн.

Iнформацiя щодо доходiв розкрита Товариством в Примiтках до фiнансовоi звiтностi.
Витрати

На думку аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться в цiлому вiдповiдно до норм
мсБо.

Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйснюсться на пiдставi наступних
первинних документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), накладних, iнших первинних та
розрахункових документiв.

За результатами аудиторськоi перевiрки встановлено, rцо данi, якi вiдображено в
журнiшах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам, в основному
вiдповiдають первинним документам та даним фiнансовоТ звiтностi Товариства за перiод з
2З.01.2020 року по З|.|2,2020 року.

Адмiнiстративнi витрати Товариства за перiод з 2З.01 .2020 року по 31.12.2020 року
склали 611 тис. грн., iншi операuiйнi витрати складають 30 тис. грн.., фiнансовi витрати
складають 12 409 тис. грн.,, iншi витрати Товариства склали 54 тис. грн.

Iнформацiя щодо витрат розкрита в Примiтках до фiнансовоi звiтностi.
Елементи операцiйних витрат за перiод з 23.01,2020 року по 31.12.2020 року

Таким чином, з урахуванням доходiв отриманих та витрат, понесених Товариством
За перiод з 23.01 .2020 року по З|.|2.2020 року, фiнансовим результатом дiяльностi
Товариства став прибуток у розмiрi ЗЗ 204 тис. грн.

Аулитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за
перiод з 2З.01 .2020 року по З|,|2.2020 року в ycix суттевих аспектах повно i достовiрно
вiдображае величину i структуру доходiв та витрат Товариства.

Iнфорлtацiя do Звimу про рух ?ролцовuх кошmiв (за прялttl"лt меmоdолt),
Iнформацiя про грошовi потоки Товариства надае користувачам фiнансових звiтiв

ЗМОГУ оцiнити спроможнiсть Товариства генерувати грошовi кошти та ix еквiваленти, а
ТаКОЖ оцiнити потреби суб'екта господарювання у використаннi цих грошових потокiв.

ТОвариство не мае залишкiв грошових коштiв, якi утримуються i е недоступними
ДЛЯ ВИКОриСтання, не мае невикористаних запозичених коштiв, що е наявними для
МаЙбУтньоi операцiйноi дiяльностi i для погашення зобов'язань iнвестицiйного характеру,
до яких iснують буль-якi обмеження щодо використання.

Затlишок грошових коштiв станом на 3l. |22020 року на рахунках у банках складас
1 797 тис. грн.

Iнформацiя dо 3вimу про власнай капimul (зtпiнu у власному капimалi)
За Даними Балансу власний кашiта-п Товариства станом на 31 грудня 2020 року

складае суму 247 293 тис. грн.
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Таблиця 5

Матерiальнi витрати
Витрати на оплату працi
Вiдрахування на соцiальнi заходи
Амортизацiя
Iншi операцiйнi витрати 64|
Разом 64l

Витрати дiяльностi Фонду Сума (тис. грн.)



BiH складасться iз статутного капiталу в розмiрi 505 905 тис. грн., додаткового
капiталу в розмiрi 104 2|5 тис. грн.., суми нерозподiленого прибутку в розмiрi ЗЗ 204 тис.
грн., та неоплаченого капiта-ltу в cyMi З96 031 тис. грн.

Iншого додаткового капiталу, вилученого капiтаJIу та резервного капiталу станом
на 31 грулня2020 року Товариство не мас.

За перiод з 23.01 ,2020 року по Зl.|2.2020 року виплата дивiдендiв не здiйснювалася
Статутний капiтал Товариства облiковуеться на балансовому рахунку к401>.
На думку аудиторiв, порядок формування корпоративного фоrrду вiдповiдас

вимогам чинного законодавства нормативам та регламенту Товариства.
На думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у

фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 3 |,|2.2020 року достовiрно.
Розкриття iнформацii про змiни у склалi власного капiталу Товариства протягом

перiоду з 2З.01 ,2020 року по З1.122020 року наведено Товариством в Звiтi про власний
капiта-п.

<<Звiт про iншi правовi та реryляторнi вимоги>>
Стаryтний капiтал

Щля облiку статутного капiталу Товариство використовуе рахунок бухга-птерського
облiку 401 <Статутний капiтал>.

У Товариства станом на 31 грудня 2020 року, заресстрований статутний капiтал
становить 505 905 000,00 (п'ятсот п'ять мiльйонiв дев'ятсот п'ять тисяч) гривень,
подiлений на 505 905 (п'ятсот п'ять тисяч дев'ятсот п'ять) штук акцiй номiнальною
вартiстю 1 000,00 гривня.

Розмiр початкового статутного капiталу Товариства складае 5 905 000 (п'ять
мiльйонiв дев'ятсот п'ять тисяч) гривень, який подiлено на 5 905 штук акцiй номiнальною
вартiстю 1 000,00 гривня за 1 акцiю.

Неоплачений капiтал Товариства станом на 31 грудня 2020 року становить 396 031
тис. грн.

Станом на 3 1 грудня 2020 року зареестрованими акцiонерами Товариства €:

Таблиця 6

За Даними Реестру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31 12.2020 року цiннi
ПаПеРи, Оформленi глобальним сертифiкатом до розподiлу за власниками, складають
396 0З1 штук.

На дУмку аудиторiв, формування статутного капiталу Товариства в ycix суттевих
аспектах вiдповiдае вимогам чинного законодавства.

АУлитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства
установчим документам.

Акцiонерtt
Загальна

кiлькiсть цiннlлх
паперiво шт.

Загальна
номlнальtiа

BapTlcTb цlнних
паперlвr грн.

вiдсоток у
СК (серел

розмlщених
акцiй),о4

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кАССЕТС КЕПIТАЛD

Код еДРПОУ 4З49962|
4 48,7 4 487 000,00 0,886925

Чухен Максим Львович
lпн2999218,1|4 15 062 l5 062 000,00 2,91,72з8

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
<Прем'ер EKciM>

Код еДРПоУ 2522з988
l0 з37 10 зз7 000,00 2,043268

Приватне пiдприемство кКВИТКОВ]
СИСТЕМИ ГАСТРоЛI ЮЕЙ))

Код СДРПОУ З9296'757
79 988 79 988 000,00 15,8l0873
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власний капiтал
За даними Балансу власний капiта:l Товариства станом на З1 грудня 2020 року

складае суму 247 293 тис. грн.
BiH складасться iз статутного капiталу в розмiрi 505 905 тис. грн., додаткового

капiталу в розмiрi 104 2|5 тис. грн.,, суми нерозподiленого прибутку в розмiрi ЗЗ 204 тис.
грн., та неоплаченого капiталу в cyMi 396 031 тис. грн.

Станом на 31 ,|22020 року Учасниками Товариства е iнвестори - фiзична особа та
юридичнi особи,

Розкриття iнформацii про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом
2020 року наведено Товариством в Звiтi про власний капiтал вiдповiдно до Мiжнародного
стандарту бухгалтерського облiку 1 <подання фiнансовоi звiтностi>, який виданий Радою
з Мiжнародних стандартiв бухга-штерського облiку (РМСБО) та застосовуеться з 0l сiчня
2009 року (зi змiнами та доповненпями).

Щодо BapTocTi чистих активiв
BapTicTb чистих активiв Фонду станом на 31 грудня 2020 року становить 247 29З

тис. грн., що вiдповiдае пiдсумку роздiлу I пасиву Ба_rrансу Фонду на вказану дату.
Активи Фонду становлять З29 988 тис. грн.: необоротнi активи складають 91 8З4

тис. грн.., оборотнi активи складають 91 834 тис, грн..
Зобов'язання Фонду становлять 82 695 тис. грн.
Власний капiтал Фонду склада€ 247 29З тис. грЕ.

Склад та структура активiвl що перебувають в портфелi Фонду
Iнформачiю про склад i структуру активiв, що перебувають в портфелi Фонду

наведено в Таблицi 7.

На лумку аудитора, склад та структура активiв Фонду, в цiлому вiдповiдае вимогам
дiючого законодавства, та нормативних док}ментiв Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв
та фондового ринку, в тому числi кПоложення про склад та структуру активiв iнституту
спiльного iнвестування)), затвердженого Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв
та фондового ринку Jф 1753 вiд 10.09.2013 року, що висуваються до даного виду ICI.

Про суми витрат вiдшкодованих за рахунок активiв Фонду
На думку аудитора витрати, вiдшкодованi за рахунок активiв Фонду, в цiлому

вiдповiдають вимогам дiючого законодавства, та нормативних документiв Нацiона,rьноi
KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, в тому числi <<Положенню прсl склад i розмiр

lб

Таблиця7

АКТИВИ ICI
CTarroM на 3|.12.2020 року

Сума (тис. грн.)
Вiдсотоlс у загальнiй
балансовiй BapTocTi

активiв (О/о)

Грошi Ti ix еквiва,rенти 1 797 0.54
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 229 777 69.6з
Поточна дебiторська заборгованiсть за

розрахунками iз нарахованих доходiв
976 0,30

Поточна дебiторська заборгованiсть за
розрахунками iз виданих авансами

2 0,00

Поточнi фiнансовi iнвестицii 5 602 1,70

Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii 91 8з4 2,7,8з
Усього з29 988 100,00



витрат, що вiдшкодовуються за рахунок активiв iнституту спiльного iнвестування>,
затвердженого Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку JФ
1468 вiд 1З.08.2013 року.

Система внутрiшнього аудиry (контролю)
В Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю кКОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ

АКТИВАМИ (ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ> icHye система внутрiшнього
аудиту (рiшення про створення Служби внутрiшнього аудиту затверджено Протоколом Ns
29l\212012-1 вiд 29.|2.2012 року), необхiдна для складання фiнансовоi звiтностi, яка не
мiстить суттсвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок.

Стан корпоративного управлiння
На виконання вимог Закону УкраiЪи кПро iнститути спiльного iнвестування> Ns

5080-U вiд 05.07.2012 року (зi змiнами та доповненнями) Товариством з метою захисту
законних прав i iHTepeciB акцiонерiв товариства створюеться Наглядова рада.

Наглядова рада АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД (КАЙРОС> не створювалася вiдповiдно до Рiшення Сдиного Учасника
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ IнвЕстицIЙниЙ оонд ккдЙрос> (рiшення Nч 2
вiд 16.01 .2020 року). Повноваження Наглядовоi ради заJIишаеться за единим Учасником
Товариства Чухен Максимом Львовичем.

Наглядова рада АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД <<КАЙРОС> була створена вiдповiдно до Рiшення Сдиного Учасника
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВ ЛНИЙ
вЕнчурниЙ корпорАтивниЙ tнввстицIйний оонд (кАйрос> (рiшення вiд
26.0З.2020 року) у складi наступних осiб: Бродюка Володимира Iвановича, Чухена
Максима Львовича та Солтиса Андрiя Iвановича.

на засiданнi Наглядовоi Ради затверджено рiшення про обрання Головою
Наглядовоi ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАкРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД кКДЙРОС> Чухена Максима Львовича (Протокол Ns 1 вiд 27.ОЗ.2020 року).

Наглядова рада корпоративного фо"ду е органом, що здiйснюе захист прав
учасникiв корпоративного фонлу, та вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про iнститути
спiльного iнвестування> Ns 5080-VI вiд 05.07.2012 року (зi змiнами та доповненнями) i
статуту корпоративного фо"ду здiйснюе нагляд за дiяльнiстю корпоративного фонду i
виконанням умов регламенту, iнвестицiйноi декларацii та договору про управлiння
активами корпоративного фонду.

Iнформацiя про пов'язаних осiб
Вiдповiдно до вимог МСБо 24 кРозкриття iнформацii про зв'язанi сторони> та

МСА 550 <Пов'язанi сторони) ми зверта,llись до управлiнського персоналу iз запитом
Щодо надання списку пов'язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру операцiй з
ними.

Згiдно МСФЗ, пов'язаними сторонами вважаються: пiдприемства, що знаходяться
пiд контролем або значним впливом iнших осiб; пiдприсмства або фiзичнi особи, що
ПряМо або опосередковано здiЙснюють контроль Товариством або суттево впливають на
його дiяльнiсть, а також близькi члени родини такоi фiзичноТ особи.
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Iнформачiя про учасникiв та голову наглядовоi ради корпоративного
iнвестицiйного Фонду

Таблиця 8

За перiод з 23.01 ,2020 року по З|.122020 року не здiйснювались операцii з
пов'язаними особами, що виходять за межi нормальноi дiяльностi Фонду.

Слiд зазначити, що операuiй з пов'язаними особами, якi виходять за межi
нормальноi дiяльностi Товариства, аудиторами не виявлено .

"\! з/п

учаснике п

ресстрашIйний
облiковоТ ка1

платншКа под
фiэичноi'осо

учасникп, го.
наглядовоТ;
кOрпоратив|

*о"о'

tl
ст,

acTкit в
lTyTlloMy
:лпiталi

l{алеrкн icTb

фiзrrчноТ особи -

учаснriка до
cy6'cKтiB,

визначених статте
ю 3 Законч

УкраТни <Про
запобiгдllня

корупuii>, таlабо
частка державlIоТ
чи комунальноl

власностl у
юриличнiГr особi -

yчаснlлкy

l

li

lH t}онду

Учасники - фiзичнi особи

l

Чухен Максим Львович 2999218714
Паспорт серiя КА Nч

819808 вiл l9 травня
l998p,, виданий

залiзничним Рв Лму
УМВС Украiни у
львiвськiй обл.

Мiсце проживання м.
Львiв-Рудно, зул.
Мiцкевича, буд.8

|3,7| не належить

Учасники - юридичнi
особи

Приватне
пiдприсмство

<квитковi Системи
гастролi Юей>

з92967 57
7902l , MicTo Львiв,

вулиця Кульпаркiвська,
о буд,93А

72,8

Товариство
з обмеженою

вiдповiдальнiстю

<Прем'ер EKciM>

2522з988 79034, MicTo Львiв,
вулиця Пасiчна, бул,.162

9,4|

Товариство
з обмеженою

вiдповiдмьнiстю
<Ассетс Кепiтал>

4349962l 79034, MicTo Львiв,
вулиця Кам'янецька, бул. 33

4,08

Голова наглядовоi ради

Чухен
максим Львович

29992|8714

паспорт cepii КА 8 l 9808,
виданий l9травня l998 року

залiзничним Рв Умвс
украjни у Львiвськiй областi

l з,7l

Усього: 100

l8

l\t iсцезllаходжеlt ttя
ю1lllдн.tноТ особи,lrl

ппспорr,нi данi tРiзllчноi
0соби, шодо rlKoT ttоддсться

iнt|lорпlяuiя



Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли
вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттсвий вплив на

фiнансовий стан.
Подiй пiсля дати балансу, що можуть мати суттевий вплив на фiнансовий стан

Товариства по заявi управлiнського персоналу, були вiдсутнi.

Про сryпiнь ризику ICI
Вiдповiдно до <Положення щодо пруденuiйних нормативiв професiйноi дiяльностi

на фондовому ринку та вимог до системи управлiння ризиками)>, затвердженого
Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку 01.10.2015 року Jф

1597 (зi змiнами) венчурнi фонди такий розрахунок не здiйснюють.
Iнформацiю про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв таlабо зобов'язань,

ймовiрнiсть визнання яких на балпнсi е достатньо високою, пiд час перевiрки не
виявлено.

Ймовiрнiсть визнання на балансi Товариства непередбачених активiв таlабо
зобов'язань дуже низька.

Iнформаuiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттсво
вплинути на дiяльнiсть АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <GАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРШОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД (КАЙРОС>, активи якого перебувають в управлiннi ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
(ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), у майбутньому вiдсутня.

Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли
вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттсвий вплив на
фiнансовий стан.

Подiй пiсля дати балансу, що можуть мати суттсвий вплив на фiнансовий стан
Товариства по заявi управлiнського персоншу, були вiдсутнi.

Про сryпiнь ризику ICI
Вiдповiдно до кПоложення щодо пруленчiйних нормативiв професiйноi дiяльностi

на фондовому ринку та вимог до системи управлiння ризиками)>, затвердженого
Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку 01.10.2015року ЛЪ

1597 (зi змiнами) венчурнi фонди такий розрахунок не здiйснюють.
Iнформацiю про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв таlабо зобов'язань,

ймовiрнiсть визнання яких на балансi е достатньо високою, пiд час перевiрки не
виявлено.

Ймовiрнiсть визнання на балансi Товариства непередбачених активiв таlабо
зобов'язань дуже низька.

Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттево
вплинути на дiяльнiсть АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД (КАЙРОС>, активи якого перебувають в управлiннi ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬШСТЮ КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
(ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), у майбутньому вiдсутня.

Щодо дотримання законодавства у разi лiквiдацii Фонду: пiд час проведення
перевiрки КУА не приймала жодних рiшень щодо лiквiдацii Фонду та аудиторами не
встановлено жодних пiдстав для прийняття рiшення щодо лiквiдацii Фонду.

Iдентифiкацii та оцiнки аудитором ризикiв сутт€вого викривлення фiнансовоI
звiтностi внаслiдок шахрайства
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Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаноТ з ними дiяльностi для
отримання розуrлtiння суб'екта господарювання та його середовища, включаючи його
внутрiшнiй контроль, як цього вимагае МСА 315 кIдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв
суттевого викривлення через розумiння суб'екта господарювання i його середовища),
нами були виконанi процедури необхiднi для отримання iнформацii, яка
використовувалася пiд час iдентифiкацii ризикiв суттевого викривлення внаслiдок
шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 кВiдповiдальнiсть аудитора, що стосу€ться
шахрайства, при аулитi фiнансовоi звiтностi>, Нами були поданi запити до управлiнського
персонаJIу та iнших працiвникiв Товариства, якi на нашу д}мку, можуть мати iнформацiю,
яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкачii ризикiв суттевого викривлення в
наслiдок шахрайства або помилки. Ншли виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по
cyTi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали

розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'екта господарювання, структуру його
власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову
полiтику, цiлi та стратегii i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових
результатiв.

Ми не отримzrли доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що
фiнансова звiтнiсть мiстить суттеве викривлення внаслiдок шахрайства.

Iншi питання
OcHoBHi BidoMocmi про ауdumорську фiрму mа улловu dozoBopy на провеdення

оуdumу
OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiрму наведенi в Таблицi 9.

Таблиця 9

лъ
п/п

Показник Значення

1

Повне найменування та
iдентифiкацiйний код юридичноi
особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
кАулиторська фiрма <Iмона-Аудит), 2З 50027 7

2

Включено до Реестру аулиторiв та
суб' eKTiB аудиторськоi дiяльностi,
дата включення вiдомостей до
Реестру, номер в PeecTpi

Свiдоцтво Аудиторськоi палати
Украiни про те, що суб'скт
аудиторськоi дiяльностi пройшов
зовнiшню перевiрку системи
контролю якостi аудиторських
послуг, cTBopeHoi вiдповiдно до
стандартiв аудиту, норм
професiйноi етики та законодавчих
i нормативних вимог, що
регулюють аудиторську дiяльнiсть

Роздiл <Суб'екти аудиторськоi дiяльностi>
24.10.201.8, Ns0791;
Роздiл <Суб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi
мають право проводити обов'язковий аудит

фiнансовоi звiтностi> |3.|2.2018, Jф079 l ;

Роздiл <Суб'екти аудиторськоТ дiяльностi, якi мають
право проводити обов'язков ий ау лит фiнансовоi
звiтностi пiдприсмств, що становлять суспiльний
iнTepec> 1,З.12.20|8, Ns0791

Номер бланку N90751, затверджене Рiшенням АПУ
вiд 25.01.2018 року Nч354/З
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J

Прiзвище, iм'я, гtо батьковi
генерального директора

Номер реестрацii у PeecTpi
аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоi
дiяльностi (Роздiл <Аудитори>)

Величко Ольга Володимирiвна

1 00092

4 Прiзвище, iм'я, по батьковi
аудитора, який проводив
аудиторську перевiрку

Номер ресстрацii у PeecTpi
аудиторiв та суб'ектiв аулиторськоi
дiяльностi (Роздiл <Аудитори>)

Величко Олена Георгiiвна

100086

5 Мiсцезнаходження: 01030, м. КиiЪ, вул. Пирогова,2lЗ7
6 Фактичне мiсце розташування 02140, м. КиiЪ. проспект М. Бажана,26. оф.95
7 телефон/ факс 044 565-77 -22. 565-99-99
8 E-mail mail@imona-audit.ua
9 Веб-сайт www.imona-audit.ua

Згiдно з ,Щодатковим договором }Ф 3 вiд 11 сiчня 2021 року про проведення аудиту
до Щоговору J\Ъ 02-З104 вiд 02 квiтня 2020 року Товариство з обмеженою вiдповiдаrrьнiстю
кАулиторська фiрма KIMoHa - Аудит>, що включене до Ресстру аулиторiв та суб'ектiв
аудиторськоi дiяльностi (роздiлу <Суб'екти аудиторськоI дiяльностi>, роздiлу <Суб'екти
аудиторськоi дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аулит фiнансовоi
звiтностi> та роздiлу <Суб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi мають право проводити
обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec>),
номер реестраuii у peccTpi 079I, свiдоцтво АПУ про вiдповiднiсть системи контролю
якостi (номер бланку Jt0751, Рiшення АПУ вiд 25.01.2018 року Jt354/З), провело
незаJIежну аудиторську перевiрку первинних та установчих докуtиентiв, бухгалтерського
облiку та фiнансових звiтiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ
ФОНД (КАЙРОС), активи якого перебувають в управлiннi ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ
(ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТD, у складi: Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
станом на 31 грулня2020 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд)
за перiод з 2З.07,2020 року по 31 ,|2.2020 року, Звiту про рух грошових коштiв за перiод з
2З,07 .2020 року по З|.|2.2020 року, Звiту про власний капiтал за перiод з 2З.07 ,2020 року
по 31.|2.2020 року i Примiток до фiнансовоТ звiтностi за перiод з 2З.07.2020 року по
З1,12.2020 року на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному
законодавству i встановленим нормативам.

Фiнансова звiтнiсть АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корпорАтивний IнвЕстицIйний
ФОНД (КАЙРОС>, активи якого перебувають в управлiннi ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
(ПРО КАПIТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), затверджена до випуску (з метою
оприлюднення) керiвником Товариства25 лютого 2021 року.
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Перiод проведення перевiрки: з 11 сiчня 2021

Аулитор
(Номер реестрацiТ у PeecTpi аудиторiв та суб'ектiв
1 00086)
Генеральний директор
(Номер реестрацiТ у PeccTpi аулиторiв та суб'ектiв
1 00092)

Щата складання Звiry незалежного аудитора

березня 2021 року.

ичко О.Г.
(Роздiл <Аудитори>)

ичко О.В.
(Роздiл <Аулитори>)

ня 2021 року
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Додаток 1

до Нацiонального положення (стандарту) бlтгалтерського
облiку
1 "Загальнi вимоги ло фiнансовоi звiтностi"

Дата (piK, мiсяць,

пiлпрпемство 
ffi;r;Ш;т*иство"3акритий 

недпверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний 
за е.щрпоу

Територiя Печерський ра-йон м. Кисва за КоАТУ'
за коПФГ

за КВЕД

Орган iзаuiйно-правова форма господарювання акцlонерне товариство

Вид економiчноi дiяльностi трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб"екти

коди
202ll 01 l 01

у

4з4673z2

80з8200000

900

64.30

Серелня кiлькiсть праuiвникiвl

покtвники якого наводяться в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "ч" у вiдповiднiй клiтинui):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiналсовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiнашсовлlй стан)
на 31 груднЯ 20 20 р' 

ФормаN l Колза.ЩКуд Г--ls0l00Гl

Актив Код

рядка

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець
звiтного
перiолу

l 2 з 4
I. Необоротнi акrивш

Нематерiальнi активи 1 000
первlсна BapTlcTb l00l
накопичена амортизацiя l 002

Незаqершенi капiтальнi iнвестицiТ l 005
OcHoBHi засоби l0 0

ц9рiсна BapTicTb l0 l
знос 10 2

Iнвестицiйна HeplxoMicTb l0 5

Первiсна BapTicTb iнвестицrйноi HeplToMocTi l0 6
Знос iнвестицiйноi Hep1o<oMocTi l0 7

Д,овгостроковi бiологiчнi активи l020
Первiсна BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв l02 l
Накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних активiв 1022

Щовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ:
якi облiковуються зq методом участi в капiталi iнших пiдприсмств l 0з0

91з29
iншi фiнансовi iнвестицii 0з5 505
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 040
вlдстроченl податковl активи 045

удвlл 050
вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 060
Jмишоц коштIв у центраJllзованих страхових резервних фондах 065
Iн!цi необоротнi активи 090
Усього за розлiлом I 095 918з4

II. Оборотнi активи
Запаси l 100

иробничl зацаси l0l
Незавершене виробництво l02

продукцlя ,l03

l овари 04
поточнi бiологiчнi активи 10

Цепозити перестрахування 15

Векселi одержанi 20
Дебiторська заборгованiсть за п]rодукцiю, товари, роботи, послуги 25
Щебlторська заборгованiсть за розрахунками

за виданими авансами 1 l30 2
з бюджетом 35

у тому числl з податку на прибуток 36
Цебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 40 976
Щебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахчнкБ 45
нша поточна дебlторська заборгованiсть 55 229 7,77
lоточнl фlнансовl tнвестицii 60 5602

Грошi та ix еквiваленти 65 1797
oTlBKa 66

Рахунки в банках 6,7 79,|
Витрати майбутнiх перiодiв 70
Частка перестраховика у страхових резервах 80
Iншi оборотнi активи 90
Усього за роздiлом II 95 238 l 54

III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу! та групrr вибчття 200
Баланс 300 329988

zэ



Пасив
Код

рядка

на початок
звiтного
перiоду

На кiнець
звlтного

перiоду

1 2 3 4
I. Власнпй капiтал

3аDеестDований (пайовий) капiтал 400 505 905
внески до незаре€строваного стат}тного капiталу 401

капiтал ч дооцiнках 405

додатковий капiтал 4 0 |04215
Емiсiйний дохiд 4 1

накопиченi kvpcoBi рiзницi 4 2

Резервний капiтм 4 5

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 420 зз204
неоплачений капiтал 425 3960з l
Вилучений капlтал 430
Iншl ре]епви 435

Усього за роздiлом I 495 247293
II..Щовгостроковi зобов'язання i забезпеченпя

Вiдстроченi податковi зобов'язання l 500

пенсiйнi зобов'язання 505

Цовгостроковt кредити oaHKlB 5l0
lнш l довгостроковl зобов'язання 5l5 8264l
Щовгостроковi забезпечення 5z0

Щовгостроковi забезпечення витрат персонму 521

I{iльове фiнансування 525

Благодiйна допомога 526
CTnaxoBi оезеови 530

[нвестицiйнi контракти 535

ппизовий фонд 540

резерв на виплатч джек-потч 545

Усього за ооздiлом II 595 8264l
III. Поточнi зобов'язання i забезпеченпя

KoDoTKocTDoKoBi коедити банкiв 1 600

Векселi виданi 1б05

Поточна кредиторська заборгованiсть за

довгостроковими зобов'язаннями 1б10

товаDи. роооти. послуги 1615 54

розрахунками з бюджетом 1б20

у тому числl з податку на прибуток l621
розрахунками зl страхування бz5

розрахyнками з оплати працl бз0

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними аdансами 635

lоточна кредиторська заOоргованlсть за розрахунками з учасниками 640

lоточна кредиторська заОоргованlсть lз внутрlшнlх розрахункlв 645

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 650

поточнi забезпечення 660

Доходи майбутнiх перiодiв 665

Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiд перестраховикiв 670

Iншi поточнi зобов'язання б90

Усього за поздiлом III б95 54
I\r. l]обов'я:lапlIя, пов'язапi з llеоборотпими актцвами,
утDимyвапими для пDодаrltу. та гDyпами вrrбчтя

1700

V. Чиста BapTicTb активiв недержавного пенсiйного фопдч l 800

Баланс l 900 329988

Керiвник

Головний бцгалтер

' 

"**оощку! 

встшовленому центршьним орлшом

виконФчоi влци, що ремiзу€ держшЕу полiffку у сферi статисffки.

Чухен М,Л.

Ччхен М.Л



пiдприемство АКЦiОНеРНе ТОВаРИСТВО"Закритий недиверсифiкований венчурний, корпоративний iнвестицiйний фонд ''Кайрос''
(найменування)

.Щата (piK, мiсяць, число)

за С!РПОУ

Звiт прО фiнансовi результатИ (Звiт прО сукупниЙ ДОХiд)

за перiод з 23.01.2020 по 31.12.2020 року

Форма N 2 Код за ДКУД
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього

року
1 2 J 4

:t,эхtл вtд реа_лlзацtt продукцtt (ToBapiB, робiт, послуг) 2000
fnUl l JaPUUJlcHl cTpaxoBl премll 20l0
lUUlбaPfllJfb pcaJlIзoBaнol продукцll (ToBaptB, робiт, послуг) 2050

2070
Валовий:

прибуток
2090
2095

цU^Iл (ви l,ра,ги, вlд змlни у резервах довгострокових зобов'язанЬ 2105
ц"^,л t оп t ра I и, вtл змtнИ lнших страхОвих резегвiВ 2||0
rпцr чlr9р4цlинl лuхuли

Дохiд вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю

2120 з9

2121

лUлrл бlл lrtsIJtst

пролукчiТ
изнання ьlологlчних активiв i сiльськогосподарськот

2122

21з0 бll (
uпrраrи flа Juyr 2150 )

2180 з0
Витрат вiд змiни BapTocTi активiво якi оцiнюються за справедливою вартiстю 218l
D4 rPar бl,

продукцiт
lсрts визнаннЯ оlологlчниХ активiВ i сiльськогосподарськоТ

2182

чrнансOвии результат вц операцiйноi дiяльностi:
прибуток

2190
2195 ( 602 )
2200 192

чrl лOходи 2220 2257з
2240 2з504
224l

уа 2250 l2409
)Ulyoryr Dlл Ja4Uli 2255 ( ( )rпцr Dп t P4l и 2270 ( 54 ( )

2275
Фiнансовий результат до оподаткування:

приб}ток
2290

зз204

2295

2300

2з05
-rnu l ши wrнансulrии результат:

прибуток
2з50

33204

збиток 2з55 
|

/,7

зUи 1,0K

)

vJl4r UлrдпUl лUllUMUl И

)l
)l

L lplrwJ ru\ \Jun ruK/ rrlл вllJlиtsу lн!рляцll на MoHeTapHt cTaTTi

зUиl,ок

t lриuу luk t]uи,l,ок, вlд припиненоl дlяльностi пiсля оподаткування



Керiвник

Головний бухгалтер

II. сукупниЙ дохlд

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

ry. розрАхунок покАзникIв приБутковостI АкцIЙ

Чlхен М.Л.

Чухен М.Л.

Стаття
Код

рядка

Ja звlтнии
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
оокч

1 2 J 4

Цооцiнка (yuiHKa) необоротних активiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 2410

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприсмств 2415

Iнший сукупний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд д9 оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Iнший сyкупний дохiд пiсля оподаткyвання 2460

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 24б0) 2465 33204

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього

рокY
1 2 J 4

матерiальнi затDати 2500

витрати на оплату поацi 2505

Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 10

Амортизацiя 25l5
Iншi операцiйнi витрати 2520 641

Разом 2550 64l

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
l 2 з 4

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 l 9966

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 1 9966

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2610 1 66з,027|
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 26\5 l66з,027l
Дивiденди на одну просту акцiю 2650



,Щата (piK, мiсяць, число

пiдприемств" }:1::.ОНе 
товариство"Закритий недrверсифiкований веrrчурний 

за е[рпоукорпоративний iнвестицiйний фонд''Кайрос''

(найменування)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

за перiод з 23.01.2020 по 31.12 .2020 року

Форма N 3 Код за ДКУД l 1S0l0И l

коди
202| 0l I 01

4з46,7з22

Стаття Код

рядка
За звiтний перiол

За аналогiчций перiод
попереднього року

l 2 J 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйноiдiяльностi

надходження вiд,

RеалiзацiТ продукцii (товар iB, робiт, послуг) 3000
Повернення податкiв i зборiв з005

у ]9му числi податку на додану BapTicTb з006
Цiльового фiнансування 30l0
надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй 301 l
надходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв з015
Надходження вiд повернення aBaHciB з020
I-Iадходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних
РБхунках

з025

Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) зOз5
надхо4ження вiд операцiйноi оренди 3040

надходження вiд отримання роялтi, авторських винагород 3045

Надходження вiд с,грахових премiй з050
Надходження фiнансових установ вiд повернення позик з055
Iiuлi надходженнrI 3095
Витрачання на оппату:

I999рЦ(роOiт, послуг) з l00 452
Працi 3 l05
вiдрахувань на соцiальнi заходи зll0
зобов'язань з податкiв i зборiв зll5 l05
Витрачання на оrrлату зобов'язань з податку на прибуток з116
ВитрачаннЯ Еа оIIлатУ зобов'язань з податку на додану
BapTicTb з\\7

)

Витрачання на ошIату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв зl18
l05 )

Витрачання на оплату aBaHciB 3 135
Витрачання на оплату повернення aBaHciB з 140 (
Витрачання на оtrлату цiльових BHecKiB з l45

витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150

Витрачання фiнансовlтх установ на наданнrI позик 3 l55 (
Iншi витрачання 3 190 ( 2 (
Чистий рух коштiв вiд операчiйцо[дiяльностi 3195 _559

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноiдiяльностi
Надходження вiд реа-lliзацiТ:

фiнансових iнвестицiй з200

/.r



активlв з205
Надходження вiд отриманих:

вiдсоткiв з2 l5 ,7,76

дивlдендlв 3220
Надходження вiд деривативiв з225 l6625
Надходження вiд погашенtш позик з2з0 55000
Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприемства та iншоТ
господарськоТ одиницi

з2з5

Iншi надходженIuI з250 5500
Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255 12129
необоротних активiв з260

виплати за деривативами з270 5 )
Витрачання на наданнrI rrозик з275 2,72000 )
витрачання на придбання дочiрнього пiдприемства та iншот
господарськоi одиницi

з280
( )

Iншi платежi з290 5500
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 -2|l733

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоI дiяльностi
Надходженrrя вiд:

Власного капiтаlry зз00 214l05
Отримання позик зз05

Надходження вiд продажу частки в дочiрньому пiдприемствi зз l0

Iншi надходженнrI зз40
Витрачання на:

Викуп власних акцiй зз45
погашення позик з350

плаry дивlдендlв з355
Витрачання на сплату вiдсоткiв зз60

Витрачання на сrrлату заборгованостi з фiнансовоi оренди зз65

Витрачання на придбання частки в дочiрньому пiдприсмствi зз,70
( ) (

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у почiрнiх
пiдприемствах

зз,7 5

lншi платежi з390 ( 16 ) ( )
Чистий рух коштiв вiд фiнансовоТ дiяльностi 3395 214089
Чистий рyх гDошових коштiв за звiтний перiод 3400 |797
Залишок коштiв на початок року 3405

Вплив змiни валютних KypciB на зЕuIишок коштiв 3410
залишок коштiв на кiнець року 341 5 l791

Керiвник

Головний бухгалтер

Чухен М.Л.

Ччхен М.Л.



пiдпоисмство AKuioHepHe товариство''Закритий недиверсифiкований венчурний' корпоративний iнвестицiйний фонд ''Кайрос''

(найменування)

.Щата (piK, мiсяць, число)

за едрпоу

Звiт про власний капiтал
за перiод з 23.01.2020 по 31.12.2020

Форма N

року

код за Дкуд

Стаття
код

рядка

Зареестро-
ваний

капiтал

Капiтал у
дооцiн-

ках

Додатко-
вий капiтал

Резерв-
ний

капiтал

Нерозпо-

дiлений
прибуток
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений капiтал

Вилу-
чений
капiтм

Всього

l 2 3 4 5 6 ,7
8 9 l0

Jалишок
на початок року

4000

Коригування:
змiна облiковоi
полiтики

4005

l3zправлення
помилок 40l0

Iншi змiни 4090

Скоригований
]алишок на початок
року

4095

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
перiод

4100 зз204 з3204

Iншlлй сукупний
дохц за звiтний
перiод

41l0

Щооцiнка (уцiнка)
необоротних активiв

4l1l

!ооцiнка ýцiнка)
фiнансових
.tilTpyMeHTiB

4112

Накопиченi KypcoBi

рiзницi
4l lз

частка iншого
сукупного доходу
асоцiйованих i
спiльних пiдприемств

4114

Iнший сукупний дохiд 41 16

Розподiл прибутку:

виrrпати власникам
(ливiденди;

4200

Спрямування
прибутку до
заресс,Iрованого
капiтаlry

4205

,й



l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0
Вiдрахування до

резервного капiталу
42l0

Сума чистого
прибутку, нале}кна до
бюджеry вiдповiдно

цо законодавства
421'5

Сума чистого
прибутку на

створення
спецiальних
(чiльових) фондiв

4220

Сума чистого
прибутку на

матерiальне
заохочення

4225

Впески учасникiв:
Внески до капiталу

4240
505905 _505905

погашення
lаборгованостi з

капiтму
4245 l04215 l09874 2 l 4089

Вилучення
капiталу:
Викуп акчiй (часток)

4260

Перепродаж
викуплених акцiй
(часток)

4265

Анулювання
викуплених акцiй
(часток)

42,70

Вилучення частки в

капiталi
42,75

зменшення
номiнальноi BapTocTi

акцiй
4280

Iншi змiни в капiталi 429о

Iншi змiни в капiталi 4291

Разом змiн у
капiталi

4295 505905 l04215 зз204 _з9603 l 24,729з

Залишок
на кiнець року

4300 505905 104215 33204 -396031 241293

Керiвник

Головний бухгалтер

Ч}хен М.Л.

Чухен М.Л.



примIтки
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА,,ЗАКРИТИЙ НВДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

корпорАтивнIд;I IHBEстицЙIilй Фонд "кАЙрос "
за 2020 piK

1. Iнформацiя про АТ (ЗНВКIФ (КАЙРОС).
АКЦIОНЕРНЪ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

корпордтивниЙ IнвЕстиLцЙниЙ ФонД ккАЙРОС> (надалi - Фонд) (iдентифiкацiйний код
юридичноТ особи 4З461З22) заресстроване 2З сiчня 2020 року (номер запису: 1 070 102 0000 086180)
вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

Мiсцезнаходження: 01lЗЗ, MicTo Киiв, Печерський район, вулиця евгена Коновальця, будинок 36-Е.
Основний вид дiяльностi Товариства за КВЕД 64,З0 - Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'скти.
Вищим органом Фонду с Загальнi Збори учасникiв.
У Фонду немае вiдокремлених пiдроздiлiв та фiлiй.
Загальний розмiр статутного капiталу Фонду на звiтну дату становить 505 905 000 (п'ятсот п'ять

мiльйонiв дев'ятсот п'ять тисяч) гривень 00 копiйок. Стаryтний капiтал Фонду подiлений на 505 905
(п'ятсот п'ять тисяч дев'ятсот п'ять) штук простих iменних акцiй номiн€tльною вартiстю 1000 (одна

тисяча) гривень 00 копiйок кожна. АкцiТ вигryщенi в бездокументарнiй формi. Станом на 31 грулня2020
року у Фонду е неоплачений капiтал вартiстю 396 031 (триста дев'яносто шiсть тридцять одна тисяча)
гривень 00 копiйок.

Фонд внесений до единого державного реестру iнститутiв спiльного iнвесryвання вiдповiдно до
Свiдоцтва Нацiона.пьноТ KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку Ns00865 вiд 28 лютого 2020 року,
ресстрацiйний код за С.ЩРIСI 1З300865.

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро iнстиryти спiльного iнвесryвання>>, Рiшення Нацiональноi KoMicii
з цiнних паперiв та фондового ринку Ns 1414 вiд 06.08.201З року <<Про затвердження Положення про
особливостi здiйснення дiяльностi з управлiння активами iнституцiйних iHBecTopiB> активами Фонду
вiд iMeHi, в iHTepecax та за рахунок останнього на пiдставi !оговору JЪ 1 7/02-2020 вiд l 7 лютого 2020 року.
про управлiння активами корпоративного iнвестицiйного фонду управля€ ТОВАРИСТВО З

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кКОМГIАНUI З УПРАВЛIННrI АКТИВАМИ кПРО КАПIТАЛ
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ), iдентифiкацiйний код за С.ЩРПОУ: З'764|656, (надалi - КУА), Лiцензiя на

здiйснення професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних
iHBecTopiB (лiяльнiсть з управлiння активами), видана Нацiональною комiсiсю з цiнних паперiв та

фондового ринку на пiдставi Рiшення Ns740 вiд 12 липня 2016 року, строком дiТ: 19 серпня 2016 р. -
необмежений.

1.1. Акцiонери
Станом на З 1 грулн я 2020 року заресстрованими акцiонерами Фонду с одна фiзична особа та три

юридичнi особи, якi володiють його акцiями:

Акцiонери Резиденство Вiдсоток у СК,Yо
ТОВ "АССЕТС КЕПIТАЛ" (код за е,ЩРПОУ
4з49962|) резидент 0,886925

ПП "КВИТКОВI СИСТЕМИ ГАСТРОЛI
ЮЕЙ" (код за еДРПОУ З9296757) резидент 1 5,8 l 0873

ТОВ "Прем'ер EKciM" (код за еДРПОУ
2522з988) резидент 2,04з268

Чухен Максим Львович (IЛН 299921 87 1 4) резидент 2,9,7,72з8

2. Загальна основа формування фiнансовоТ звiтностi
2.1. Щостовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ

Фiнансова звiтнiсть Фонду а с фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована
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метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Фонду для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi
ними економiчних рiшень.

Концептуальною основою фiнансовоТ звiтностi Фонду е Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ
звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення
(КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в

редакцii чиннiй на 01 сiчня 2020 року, що офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни.

Згiдно чинного законодавства Фонд скJIадае звiтнiсть за МСФЗ.
Пiдготовлена Фондом фiнансова звiтнiсть чiтко та без буль-яких застережень вiдповiдас BciM

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2020 року,
дотримання яких забезпечуе достовiрне подання iнформацii в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноТ,
достовiрноТ, зiставноi та зрозумiлоТ iнформацiТ.

При формуваннi фiнансовоТ звiтностi Фонд керувався також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацiТ i ведення бухгалтерського облiку та складання

фiнансовоТ звiтностi в YKpaTHi, якi не протирiчать вимогам МСФ3,

2.2 Основи складання звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Фонду скJIадена в ycix суггсвих умовах вiдповiдно до вимог Нацiонального

Положення (стандарry) бlхгалтерського облiку 1 кЗагальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>,

затвердженому накшом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 07.02.2013 року J\Гэ 7З, та вiдображае

достовiрно в ycix суггевих аспектах фiнансовий стан Фонду станом на 3 1 грулн я2019 року, його фiнансовi

результати за2020 piK у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть Фонду скJIадена в цiлому вiдповiдно до вимог Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку l <Подання фiнансовоТ звiтностi>, який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосову€ться з 01 сiчня 2009 року (зi змiнами та доповненнями),
Мiжнародного стандарry бухгалтерського облiку 7 <Звiт про рух грошових коштiв>, який виданий Радою
з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та застосовусться з 01 сiчня 1994 року (зi
змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть Фонлу е фiнансовою звiтнiстю загzLпьного призначення, яка сформована з метою
достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Фонду для
задоволення iнформачiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.

Концепryальною основою фiнансовоi звiтностi Фонду за перiод, що закiнчився 31 грудня 2020 року, с
Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ), вкJIючаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського
облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бlхгалтерського
облiку (РМСБО), в редакцiI чиннiй на 01 сiчня 2020 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб - сайтi
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.

Пiдготовлена Фондом фiнансова звiтнiсть чiтко та без буль-яких застережень вiдповiдас BciM вимогам
чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 31 грулня 2020 року, дотримання яких
забезпечуе достовiрне подання iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноТ, достовiрноi, зiставноТ
та зрозумiлоТ iнформачiТ.

При формуваннi фiнансовоТ звiтностi Фонду керувалася також вимогами нацiональних законодавчих
та нормативних aKTiB щодо органiзацii i ведення.бухгалтерського облiку та складання фiнансовоТ
звiтностi в YKpaTHi, якi не суперечать вимогам МСФЗ

2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення.
Валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою е нацiональна в€Lпюта УкраТни -

гривня, скJIадена у тисячах гривень, округлених до цiлих значень.

2.4.Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Фонду пiдготовлена виходячи з пригryщення безперервностi дiяльностi,

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в ходi звичайноТ дiяльностi.
Фiнансова звiтнiсть не вкJIючае коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Фонд
не мiг продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарськоi дiяльностi вiдповiдно до принципiв
безперервностi дiяльностi.

2.5. Звiтний перiод фiнансовоТ звiтностi
Звiтним перiодом, за який сформована фiнансова звiтнiсть Фонду, е перiод з 23 сiчня 2020 року по
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31 грудня 2020 року.

2.б. Рiшення про затвердження фiнансовоi звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Фонду затверджена до вигtуску (з метою оприлюднення) керiвництвом Фонлу 25

лютого 2021 року. Hi учасники, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiеi фiнансовоi звiтностi
пiсля ii затвердження до виtryску.

2.7. Склад та елементи фiнансовоi звiтностi
Перелiк та назви форм фiнансовоi звiтностi Фонду вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО l

<Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi>>.
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) - вiдображаеться iнформацiя про фiнансове становище Фонду на

певну дату.
Звiт про фiнансовi результати - вiдображаеться iнформаuiя про доходи, витрати та фiнансовi

результати дiяльностi за звiтний перiод.
Звiт про рух грошовlтх коштiв - вiдображаеться iнформацiя про змiни у власному капiталi протягом

звiтного перiоду,
Звiт про власний капiта.п - вiдобраэкаеться iнформаuiя про надходження i вибуггя грошових коштiв

унаслiдок операцiйноТ, iнвестицiйноТта фiнансовоIдiяльностi протягом звiтного перiоду.
Примiтки - розкриваеться iнформацii про дiяльнiсть Фонду.
Основними елементами фiнансових звiтiв с TaKi:

активи;
зобов'язання
власний капiтал;
доходи, витрати, прибутки i збитки;

р}х грошових коштiв.
Фiнансовi звiти правдиво вiдображують фiнансове становище, фiнансовi результати дiяльностi та

потоки грошових коштiв Фонду.
Необхiдною умовою правдивого вiдображення дiяльностi Фонду е подання iнформаuii у спосiб, який

забезпечуе якiснi характеристики фiнансових звiтiв.
Якiснi характеристики визначають сryпiнь корисноТ iнформашiТ, наведеноi у фiнансових звiтах.

Концепryальна основа МСФЗ мiстить чотири ocHoBHi якiснi характеристики фiнансовоТ iнформацiТ:
зрозумiлiсть, доречнiсть, достовiрнiсть та зiставнiсть.

,Щля правдивого вiдображення фiнансового становища i результатiв дiяльностi Фонду при складаннi

фiнансових звiтiв дотримано:
основи безперервностi дiяльностi;
основи нарахування;
окремого подання активiв i зобов'язань, доходiв i витрат;
окремого подання та об'еднання статей, виходячи з iiньоТ сутгевостi;
послiдовностi подання iнформацiТ;
зiставностi iнформачiТ.

2.8. Застосування нових стандартiв i iнтерпретацiй
В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи, оприлюднено

стандарт МСФЗ lб кОренда>, який набув чинностi 01 сiчrrя 2020 року,
За рiшенням керiвництва Фонду МСФЗ 16 <Оренда)) до дати набуття чинностi не застосовуеться.
Очiкусться, що застосування МСФЗ lб <Оренда> не буле мати суттсвий вплив на фiнансову звiтнiсть

Фонду, враховуючи те, що Фонд орендус нежитлове примiщення на кiнець звiтного 2020 року згiдно до
.Щоговору Jllb2 вiд 01 квiтrrя 2020 року.

Наведенi нюкче стандарти, поправки та iнтерпретацiТ до стандартiв були вигryщенi, але не вступили в

силу станом на З1 грулня 2020 року:
Поправки до МСФЗ 10 та МСФЗ 28 кПродаж або внесок активiв в угодах мiж iHBecTopoM та його

асоцiйованою органiзацiею або спiльним пiдприемством) - Рада з МСФЗ перенесладаry набуття чинностi
даних поправок на невизначений TepMiH;

МСФЗ 16 кОренда>> - набував чинностi з 01 сiчня 2019 року;
МСФЗ 17 <.Щоговори страхування) - набувае чинностi з 01 сiчня 2021 року;
Поправки до МСБО 40 <ПереведеннJI iнвестицiйноi HepyxoMocTi з категорii в категорiю> - набувають

чинностi для рiчних звiтних перiодiв, починrlючи з 01 сiчня 2018р.;
Роз'яснення КРМФЗ 23 кНевизначенiсть стосовно правил розрахунку податку на прибуток> -

набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, починаючи з 0l сiчня 2019р.
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Фонд не очiкуе, що застосування в майбутнiх перiодах цих стандартiв, поправок та iнтерпретацiй до
стандартiв матиме с1."гтевий вплив на'li фiнансову звiтнiсть.

З 01 сiчня 2018 року набув чинностi МСФЗ ЦFRS) 9 <Фiнансовi iнструменти>.
Стандарт BBiB HoBi вимоги щодо кJIасифiкачiй та оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, а також облiку

знецiнення та хеджуваннJI.
У частинi класифiкацii та оцiнки новий стандарт вимагас, щоб оцiнка Bcix фiнансових активiв, за

винятком пайових та похiдних iHcTpyMeHTiB, проводилася на ocHoBi комбiнованого пiдходу виходячи з

бiзнес-моделi, яка використовусться для управлiння фiнансовими активами та характеристик фiнансового
активу, пов'язаних iз передбаченими договором грошовими потоками. Замiсть категорiй, встановлених
МСФЗ (IAS) 39, вволяться TaKi категорiТ фiнансових iHcTpyMeHTiB: оцiнюванi за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток, за справедливою вартiстю через iнший сукупний лохiд (IСЩ) та за
амортизованою вартiстю.

МСФЗ (IFRS) 15 кВиручка за договорами з покупцями вступив в силу для рiчних звiтних перiодiв з 01

сiчня 2018 року.
МСФЗ (IFRS) 15 визнае принципи визнання доходу i повинен застосовуватися до Bcix договорiв з

покупцями, окрiмтих, якi безпосередньо пов'язанi з фiнансовими iнструментами тадоговорами оренди
та мають регулюватися iншим дiючим стандартом МСФЗ (IFRS) 9 <Фiнансовi iнструменти>.

Згiдно МСФЗ (IFRS) 15, виручка повинна визнаватися за фактом передачi ToBapiB або послуг в розмiрi
вiдшкодування, право на яке Фонд очiкуе отримати в обмiн на передачу цих ToBapiB або послуг.

Фонд застосовуе наступнi HoBi або переглянутi стандарти i iнтерпретацii, випущенi KoMiTeToM з

Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi та KoMiTeToM з iнтерпретацiй Мiжнародних стандартiв

фiнансовоi звiтностi (далi - (КМСФЗ)), якi всryпили в дiю та вiдносяться до фiнансовоТ звiтностi Фонду
для рiчних перiодiв, що розпочинаються з 1 сiчня 20lб року, якi набувають чинностi як новий документ
KoMiTery з роз'яснень мiжнародних стандартiв фiнансовiй звiтностi iлiмiтованi змiни ряду мiжнародних
стандартiв:

Поправки до МСБО 19 кВиплати працiвникам) дата випуску - листопад 20lЗ року застосовуються до

рiчних перiодiв, якi починаються з 0l липня 2014 року. Поправка, що роз'яснюе облiк BHecKiB в плани,

що зобов'язали працiвникiв або TpeTi сторони робити внески для покриття витрат на виплату винагород.

Щорiчнi вдосконалення 2010-2012 дата вигryску - грудень 2013 року застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 01 липня 2014 року.

Щорiчнi вдосконЕrлення 2011-2013 дата вигtуску - грудень 2013 року застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 01 липня 2014 року.

МСФЗ |4 <<Рахунки вiдстрочених тарифних реryлювань)) дата випуску - сiчень 2014 року
застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2017 року. Щей стандарт встановлюс
порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного реryлювання. Щiя стандарту поширю€ться
тiльки на органiзацii, що вперше застосовують МСФЗ.

У частинi розкриття встановлено вимогу про розкритгя iнформацiТ про характер регулювання тарифiв,
в результатi яких були визнанi вiдкладенi рахунку, а також про ризики, пов'язанi з реryлюванням тарифiв.

Поправки до МСФЗ 1l <Спiльна дiяльнiсть>, Поправки до МСБО 16 <OcHoBHi засоби> i МСБО З8
кНематерiальнi активи) дата виtryску - травень 2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi
починаються з 01 сiчня 2018 року. Пiсля внесення поправок до МСФЗ (ИS) 16 KOcHoBHi засоби>

забороняеться застосування методу амортизацiТ на ocHoBi виручки у вiдношеннi об'ектiв основних засобiв,
так як метод вiдображае характер економiчних вигiд, що генеруються активом, а не споживання майбутнiх
економiчних вигiд вiд цього активу.

Аналогiчна логiка доречна i для МСФЗ (IAS) З8 <Нематерiальнi активи) - виручка не може бути
нrtлежною пiдставою для амортизацii нематерiального активу, KpiM двох випадкiв: коли нематерiальний
актив виражаеться як Mipa виручки, а також коли виручка i споживання економiчних вигiд вiд
використання нематерiального активу TicHo взаемопов'язанi.

В обидва стандарти вводяться поправки про те, що очiкуване майбугнс зниження цiни продажу
продукту, одержуваного з допомогою активу, може вкчвувати на зменшення майбутнiх економiчних
вигод, пов'язаних з активом.

Поправки до МСБО 16 <OcHoBHi засоби> i МСБО 41 <Сiльське господарство) дата випуску - червень
2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року. Вiдтепер бiологiчнi
активи, якi вiдповiдають визначенню плодоносного рослини, мають вiдображатися в облiку як ocHoBHi

засоби згiдно МСФЗ (IAS) 16 i оцiнюватися за вартiстю придбання або за переоцiненою вартiстю.
Плодоноснi рослини - це живi, плодоноснi бiльше одного перiолу рослини, використовуванi при

виробництвi чи постачаннi сiльськогосподарськоi продукцii, ймовiрнiсть продажу яких
сiльськогосподарськоТ продукцii невелика (за винятком продажу в якостi вiдходiв). В цiлях зниження

>а
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витрат при переходi на HoBi правила облiку дозволено використовувати справедливу BapTicTb як умовну
первiсну BapTicTb для плодоносних рослин.

Сiльськогосподарська продукцiя, отримана вiд плодоносних рослин, як i ранiше враховуеться згiдно
МСФЗ (IAS) 41, а державнi субсидii, пов'язанi з плодоносними рослинами, - згiдно МСФЗ (lAS) 20 <Облiк
державних субсидiй i розкриття iнформацiТ про державну допомогу).

Поправки до МСБО 27 кКонсолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть>> дата виttуску - серпень 2014

року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року.
Поправки до МСФЗ 10 кПодii пiсля звiтного перiодр i МСБО 28 кIнвестицii в асоцiйованi

пiдприемства) дата випуску - вересень 2014 року застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з
0l сiчня 2018 року.

Щорiчнi вдосконале ння 20 12-20 | 4 :

МСФЗ 4 KCTpaxoBi контракти>>
МСФЗ 7 кФiнансовi iнструменти: розкритгя iнформацii>
МСБО 19 кВиплати працiвникам>>
МСБО 34 <Промiжна фiнансова звiтнiсть>) дата виtryску - вересень 2014 року застосовуються до рiчних

перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року.
Поправки до МСБО l кПодання фiнансовоТ звiтностi>> МСФЗ l0 <Консолiдована фiнансова звiтнiсть>,

МСФЗ 12 <<Розкриття iнформацii про частки участi в iнших суб'ектах господарюванняD i МСБО 28

кIнвестицiТ в асоцiйованi пiдприемства)) дата випуску - грудень 2014 року застосовуються до рiчних
перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 20l8 року.

МСФЗ та правки до
них

OCHOBHi ВИМОГИ
Ефективна

дата

Концептуальна
основа фiнансовоТ
звiтностi

У новiй редакцiТ оновлено структуру документа, визначення активiв
i зобов'язань, а також додано HoBi положення з оцiнки та
припинення визнання активiв i зобов'язань, подання i розкриття
даних у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Згiдно новоТ редакцiТ
iнформачiя, представлена у фiнансовiй звiтностi, також повинна

допомагати користувачам оцiнити ефективнiсть керiвництва
компанiТ в управлiннi економiчними ресурсами. Принцип обачностi
трактуеться через пiдтримку нейтральнiсть представлених даних.
Обачнiсть визначаеться як прояв обережностi при винесеннi
суджень в умовах невизначеностi. Правдиве уявлення даних
трактуеться як подання cyTi операцiй, а не тiльки ik юридичноТ

форми. Нова редакцiя КОФЗ передбачае двi форми звiтностi: звiт
про фiнансовий стан i звiт про фiнансовi результати. Iншi форми
об'сднанi пiд назвою <iншi форми i розкритгя), визначаеться, що
данi фiнансовоТ звiтностi представляються за певний перiод i

мiстять порiвняльну iнформачiю, а також за певних обставин -

прогнознi данi.

У новiй редакцiТ КОФЗ вводиться поняття кзвiryюче
пiдприемство>, пiд яким маеться на увазi сторона економiчноi
дiяльностi, яка мае чiтко визначенi межi та поняття зведеноТ

звiтностi,

Вираз <економiчний ресурс> замiсть TepMiHy (ресурс)) пiдкреслюс,

що Рада МСФЗ бiльше не розглядас активи лише як фiзичнi
об'екти, а, скорiше, як набiр прав. Визначення активiв i зобов'язань

не вiдносяться до <очiкуваних) надходжень або вiдтокiв. Замiсть

цього визначення економiчного ресурсу вiднооиться до потенцiалу
активу / зобов'язання виробляти / передавати економiчнi вигоди.

01.01.2020
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МСФЗ та правки до
них

OCHOBHi ВИМОГИ
Ефективна

дата

Нова глава КОФЗ присвячена опису рiзних методiв оцiнки
(iсторична i поточна BapTicTb (справедлива BapTicTb, BapTicTb

використання)), iнформацiТ, яку вони надають.

мсФз 3

кОб'еднання
бiзнесу>

Змiни запроваджують переглянуте визначення бiзнесу. Бiзнес
скJIадаеться iз BHecKiB i суггевих процесiв, якi у сукупностi

формують здатнiсть створювати вiддачу.

Нове керiвництво визначас систему, яка дозволяе визначити
наявнiсть внеску i суттевого процесу, у тому числi для компанiй, якi
знаходяться на paHHix етапах розвитку i ще не отримzrли вiддачу. У
разi вiдсугностi вiддачi, для того щоб пiдприемство вважаlrося

бiзнесом, мае бути наявним органiзований трудовий колектив,

Визначення TepMiHy <<вiддача> звужуеться, щоб зосередити уваry на

товарах i послугах, якi надаються клiентам, на формуваннi
iнвестицiйного доходу та iнших доходiв, при цьому викJIючаються

результати у формi скорочення витрат та iнших економiчних вигод.

KpiM того, наразi бiльше не потрiбно оцiнювати спроможнiсть

учасникiв ринку замiнювати вiдсугнi елементи чи iнтегрувати

придбану дiяльнiсть i активи.

Органiзацiя може застосувати (тест на концентрацiю>. Придбанi

активи не ввrDкатимуться бiзнесом, якщо практично вся

справедлива BapTicTb придбаних вaulових активiв сконцентрована в

одному активi (або групi аналогiчних активiв),

01.01.2020

МСБО 1 <<Подання

фiнансовоi
звiтностi> та МСБо
8 <облiкова
полiтика, змiни в
облiкових оцiнках
та помилки))

Змiни уточнюють визначення c1,,TTeBocTi, пояснення до цього
визначення та застосування цього поняття завдяки вкJIюченню

рекомендацiй щодо визначення, якi ранiше були наведенi в iнших
стандартах МСФЗ.

Iнформацiя е суmmевою, яклцо обrрунmовано очiкуеmься, u,1o i'i'

пропуск, споmворення або заmуманення лlоэtсе вплuнуmu на рiu.tення
основнuх корuсmувачiв фiнансовоi звimносmi заzальноео

прuзначення, BuHeceHi на пidсmавi mакоt фiнансовоi'звimносmi, tцо

преdсmавляе фiнансову iнформацiю про звimуючу компанiю

Змiни забезпечують послiдовнiсть використання визначення

cyTTcBocTi в ycix стандартах МСФЗ.

01.01.2020

МСБО 10 кПодii
пiсля звiтного
перiоду>, МСБО 34

кПромiжна

фiнансова
звiтнiсть>>, МСБО
37 <Забезпечення,

непередбаченi

зобов'язання та
непередбаченi

У Bcix випадках словосполучення <економiчнi рiшення> замiнено

словом <рiшення>, а поняття ((користувачi> звужено до ((основних

користувачiв>.

0l .01 .2020
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МСФЗ та правки до
них

OCHOBHi ВИМОГИ

Ефективна

дата

активи",
Керiвництво iз
застосування

МСФ3 2 кВиплати
на ocHoBi акцiй>>,

посiбник з

застосування
МСФЗ 4 к.Щоговори

страхування),
Основи для
висновкiв до
мсФз 17

<CTpaxoBi
контракти).

мсФз 9

кФiнансовi
iнструменти>>,

мсФоз 7

кФiнансовi
iнструменти:

розкриття
iнформачii>, МСБО
З9 кФiнансовi
iнструменти:
визнання та
оцiнка>

Змiни стосуються процентних ставок (TaKi як LIBOR, EURIBOR i

TIBOR), що використовуються в рiзних фiнансових iHcTpyMeHTax:

вiд iпотечних кредитiв до похiдних iHcTpyMeHTiB.

Поправки

змiнили вимоги до облiку хеджування: при облiку
хеджування передбачасться, що контрольний показник процентноi
ставки, на якому заснованi грошовi потоки, що хеджуються i грошовi
потоки вiд iHcTpyMeHTy хеджування, не змiниться в результатi
реформи;

обов'язковi для Bcix вiдносин хед)Iq/вання, на якi
безпосередньо впливае реформа внутрiшньобанкiвськоТ ставки

рефiнансування;
не можна використовувати для усунення будь-яких iнших

наслiдкiв реформи;
вимагають розкриття iнформачiТ про сryпiнь впливу

поправок на вiдносини хеджування.

01 .01 .2020

3. CyTTcBi положення облiковоi полiтики.
3.1. Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансовоТзвiтностi

Щя фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi, за винятком оцiнки за
справедливою вартiстю окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi
iнструменти>. Оцiнка справедливоТ BapTocTi здiйснюсться з використанням методiв оцiнки фiнансових
iHcTpyMeHTiB, дозволених МСФЗ 13 кОцiнка справедливоi BapTocTi>. TaKi методи оцiнки вкJIючають
використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчного за
характером iHcTpyMeHry, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення
справедливоТ BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань
визначасться з використанням наявноТ iнформачii про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик

Облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi
суб'ектом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоТ звiтностi. МСФЗ наводить облiковi
полiтики, якi за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну
та достовiрну iнформацiю про операцii, iншi подii та умови, до яких вони застосовуються. TaKi полiтики
не слiд застосовувати, якщо вплив ix застосування е несуттсвим.
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Облiкова полiтика розроблена та затверджена керiвництвом вiдповiдно до вимог МСБО 8 кОблiковi
полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки> та iншtтх чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 кФiнансовi
iнструменти> та МСФЗ 15 кДохiд вiд договорiв з ruIiентами>>.

Протягом звiтного перiоду Фонд дотримувався наступних принципiв дiяльностi, облiку та скJIадання

фiнансовоТ звiтностi: aBToHoMHicTb, безперервнiсть, перiодичнiсть, нарахування та вiдповiдностi доходiв i

витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, превалювання сугностi над формою та сдиного грошового
вимiрника.

3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Фонд обирае та застосовуе своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiТ, iнших подiТ або

умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволяс визначення категорiТ статей, для яких iншi
полiтики мож},ть буги доречними.

З 1 сiчня 2018 року Фонд застосову€ МСФЗ 15 <.Щохiд вiд договорiв з клiснтами>. Фонд отримуе
основний дохiд вiд надання вiдсоткових позик юридичним особам. Венчурний фонд мае право надавати
кошти у позику. Позики за рахунок коштiв венчурного фонду можуть надаватися тiльки юридичним
особам, за умови що не менш як 10 вiдсоткiв статlтного капiталу вiдповiдноi юридичноТ особи нuIежить
такому венчурному фонду згiдно абзачу 2 пункry 5 cTaTTi 48 закону кЦдо.. iнсfитути Qп_iл_ь_но_го

!,ц_в_9сlуррн"_ндll.
Керiвництвом Фонду було прийнято рiшення про застосування МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти> з 1

сiчня 2015 року (застосування МСФЗ ранiше дати набуття чинностi дозволя€ться). Зокрема, HoBi вимоги
до класифiкацii фiнансових активiв i зобов'язань.

З 1 сiчня 2018 року МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти) мае нову редакцiю, яка серед iншого передбачае
змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iHcTpyMeHTiB. Враховуючи класифiкацiю фiнансових
активiв, що використовусться Фондом, розрахунок очiкуваних кредитних збиткiв застосовуеться до

фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю. Iнформацiя про суми, обумовленi
очiкуваними кредитними збитками наведена у роздiлi 7 цих Примiток.

3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв
Перелiк та н€вви форм фiнансовоТ звiтностi вiдповiдають вимогам, встановленим НП(С)БО 1

<Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi>, та форми Примiток, що розробленi у вiдповiдностi до МСФЗ.

3.2.4. Методш подання iнформачii у фiнансових звiтах
Згiдно НП(С)БО 1 кЗагальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi> Звiт про сукупний дохiд передбачае

подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiсю, основаною на методi <функцiI витрат)
або <собiвартостi реалiзацiТ>, згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до ix функцiй як частини
собiвартостi чи, наприклад, витрат на збуг або адмiнiстративну дiяльнiсть.

Представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв
здiйснюеться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкриваеться iнформацiя про ocHoBHi ruIаси
надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформачiя про ocHoBHt види грошових
надходжень та грошових виплат формусться на пiдставi облiкових записiв Фонду.

Пiдходи до розкриття в фiнансовiй звiтностi iнформацiТ про витрати, якi визначенi МСБО 1 кПодання

фiнансовоi звiтностi>>, передбачають необхiднiсть окремого розкриття статей доходiв i витрат та
неприtryстимiсть ix згортання, за викJIюченням випадкiв коли того вимагае або дозволяс МСФЗ.
Наприклад, дозволеним МСФЗ е згортання статей доходiв та витрат за групами подiбних операцiй,
зокрема операцii з купiвлi-продску в€Lпюти, операцii з визнання курсових рiзниць, операцiТ з реалiзацiТ
фiнансових iHcTpyMeHTiB, тощо. Згортання доходiв та витрат е можJIивим за умови, коли таке згортання
вiдображае cyTHicTb господарськоi операцii. У цьому випадку суб'ект господарювання розкривас на
HeTTo-ocHoBi прибlтки або збитки вiд групи подiбних операцiй шляхом зменшення доходу на суму
пов'язаних з ними витрат, якi виникають при здiйсненнi Tiei самоi операцiТ. Вiдображення на нетто-
ocHoBi передбачае вкJIючення до звiтностi результаry групи подiбних операцiй, отриманого шляхом
вiднiмання вiд доходiв сум витрат, брутто-основа передбачае окреме представлення в звiтностi доходiв
та витрат за групами операцiй, Таким чином, операцii з визнання курсових рiзниць, операцii з купiвлi-
продalку в.uIюти булуть представленi в фiнансовiй звiтностi на HeTTo-ocHoBi. ОперацiТ з реалiзацiТ
необоротних активiв, угримуваних для продarку, реалiзацii фiнансових iHcTpyMeHTiB будуть представленi
в фiнансовiй звiтностi на брутто-основi.
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3.3.Облiковi полiтики щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB
3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB

.Що фiнансових iHcTpyMeHTiB Фонд вiдносить дебiторську заборгованiсть за наданi послуги та iншу
дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та ix еквiваленти, позики, а також кредиторську
заборгованiсть за наданi послуги та iншу кредиторську заборгованiсть.

Фонд спочатку визнас позики та дебiторську заборгованiсть i депозити на дату ix видачi/виникнення.
Первiсне визнання Bcix iнших фiнансових активiв (включаючи активи, визначенi в категорiю
iHcTpyMeHTiB, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або
збитку за перiод) здiйснюсться на дату укJIадення угоди, в результатi якоТ пiдприемство стае стороною за
договором, який являе собою фiнансовий iHcTpyMeHT.

Фонд визнае фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, коли i

тiльки коли воно стае стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa. ОперацiТ з

придбання або продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосуванням облiку за датою
розрахунку.

За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi строком
виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань бiльше l2
мiсяцiв).

Фонд класифiкус фiнансовi активи як TaKi, що оцiнюються у подальшому або за амортизованою
собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на ocHoBi обох таких чинникiв:

а) моделi бiзнесу суб'екта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.
Фонд визнас TaKi категорii фiнансових активiв:

фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки
у прибlтку або збитку;

фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.
Фонд визнае TaKi категорii фiнансових зобов'язань:

фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдобра)кенням результату переоцiнки у

прибутку або збитку.
Подальша оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань описана нижче.
Yci фiнансовi активи, пiдлягають розгляду на предмет знецiнення принаймнi на кожну звiтну дату

для визначення на наявнiсть об'ективних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових
активiв. Рiзнi критерiТдля визначення категорiй застосовуються для кожноI категорii фiнансових активiв,
якi описанi нижче.

Фiнансовi активи списуються з облiку, коли договiрнi права на грошовi потоки вiд фiнансового
активу закiнчуються, або коли фiнансовий актив i Bci icToTHi ризики i вигоди переданi, Фiнансове
зобов'язання припинясться в разi його виконання, скасування або закiнчення TepMiHy .

Bci доходи i витрати, що вiдносяться до фiнансових активiв, якi визнаються у складi прибутку або
збитку за перiод, представленi у фiнансових витратах, фiнансових доходах та iнших фiнансових
пок€вниках, за винятком знецiнення дебiторськоi заборгованостi, яка представлена в складi iнших
операчiйних витрат.

Позики та дебiторська заборгованiсть пiсля первiсного визнання оцiнюються за амортизованою
вартiстю з застосуванням методу ефективноi вiдсотковоТ ставки. .Щисконryвання не використовуеться,
коли ефект вiд дисконryвання е несугг€вим до 12 мiсяцiв з дня виникнення дебiторськоТ заборгованостi.

OKpeMi дебiтори вва">каються предметом знецiнення, коли вони е простроченими, або iснують iншi
об'ективнi свiдчення того, що певний агент збанкрутуе.

Фiнансовi активи оцiнюються за справедJIивою вартiстю з вiдобрzDкенням переоцiнки у прибутку або
збитку.

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Фонд оцiнюс ix за
iхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо нuulежить до придбання або
випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:
а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та
б) отриманою компенсацiею (включаючи будь-який новий отриманий актив MiHyc будь-яке нове взяте
зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.
Облiкова полiтика щодо подальшоi оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкрива€ться нижче у вiдповiдних
роздiлах облiковоi полiтики.
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3.3.2. Грошовi кошти та ik eKBiBaJIeHTи
Грошовi кошти скJIадаються з готiвки в Kaci та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв це KopoтKocтpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi.
lнвестицiя визначаеться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку
погашення, наприкJIад, протягом не бiльше нiж на три мiсяцi з дати придбання.

Грошовi кошти та ix еквiваленти можуть утримуватися, а операцiТ з ними проводитися в нацiональнiй
валютi та в iноземнiй валютi.

Грошовi кошти та ix еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе ik

номiнальнiй BapTocTi.
Пода"пьша оцiнка еквiва.пентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюеться за

амортизованою собiвартiстю.
Первiсна та подzlльша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюеться у

функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального Банку Украihи (НБУ).
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку

призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацiТ), цi активи можугь бlти класифiкованi

у складi непоточних активiв. У випадку прийнятгя НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвськоТ установи та
вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання ik як активу припинясться i ix BapTicTb
вiдображаеться у скпадi збиткiв звiтного перiолу.

3.3.3. Фiнапсовий актив, що оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю
Фiнансовий актив оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбавасться з метою

одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують грошовi потоки,
KoTpi е с},то виплатами основноi суми та процентiв на непогашену частку основноi суми.

.Що фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Фонд вiдносить облiгацiТ,

депозити, дебiторськi заборгованiсть, у тому числi позики, та векселi.
Пiоля первiсного визнання Фонд оцiнюе ix за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод

ефективного вiдсотка.
Застосовуючи аналiз дисконтованих грошовtа< потокiв, Фонд використовуе одьry чи кiлька ставок

дисконту, KoTpi вiдповiдають перевiDкаючим на ринку нормам доходу для фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi
мають в основному подiбнi умови i характеристика, вкJIючаючи кредитну якiсть iHcTpyMeHTa, з€uIишок
строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом е фiксованою, а також зzulишок строку до погашення
основноi суми та валюту, в якiй здiйснюватим},ться платежi.

Фонд оцiнюе станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM у розмiрi,
що дорiвнюе:

а) 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не

зазнав значного зростанrul з моменry первiсного визнання;
б) Очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дii фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо кредитний

ризик за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс з моменry первiсного визнання.
У випадку фiнансових активiв кредитним збитком е теперiшня BapTicTb рiзниui мiж договiрними

грошовими потоками, належними до сплати на користь Фонду за договором, i грошовими потоками, якi
Фонд очiкуе одержати на свою користь.

Станом на кожну звiтну даry Фонд оцiнюе, чи зzlзнав кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM
значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконання такоТ оцiнки Фонд замiсть змiни суми
очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання дефолry (невиконання зобов'язання)
протягом очiкуваного строку дiТ фiнансового iHcTpyMeHTa. ,Щля виконання такоi оцiнки Фонд порiвнюе

ризик настання дефолry за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту
за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на дату первiсного визнання, i враховус при цьому обГрунтовано
необхiдну та пiдтверджуваrry iнформацiю: що 0 доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказуе на

значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання.
Фонд може зробити приrryщення про те, що кредитний ризик не зuвнав значного зростання з моменту

первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий iHcTpyMeHT мае низький piBeHb кредитного

ризику станом на звiтну дату.
У випадку фiнансового активу, що с кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, zlле не е придбаним

або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Фонд оцiнюс очiкуванi кредитнi збитки як

рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом.
Буль-яке коригування визнаеться в прибугку або збитку як прибуток або збиток вiд зменшення
корисностi.
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Фонд визнае банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до дванадцяти мiсяцiв з дати
фiнансовоi звiтностi, в разi, якщо дострокове поrашення таких депозитiв ймовiрно призведе до значних
фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй.

Фонд вiдносно банкiвських депозитiв мае наступну модель розрахунку збитку вiд знецiнення

фiнансового активу:
при розмiщеннi депозиry в банку з високою надiйнiстю (iнвестицiйний piBeHb рейтинry uaAAA,

uаАА, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз О'стабiльний), що присвоюсться рейтинговими
агентствами, якi BHeceHi ло ,Щержавного реестру уповнова:кених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату
розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховуеться в зчulежностi вiд строку та умов розмiщення (при

розмiщеннi вiд l до 12 мiсяцiв - розмiр збитку скJIадас 00lо, бiльше l року - |%);
при розмiщеннi депозиту в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний piBeHb

рейтингу, що присвоюеться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до ,Щержавного ре€стру
уповновuDкених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв збитку розраховуеться
у розмiрi вiд7Yо до 20Yо вiд суми вкJIаду в зчlJIежностi вiд розмiру ризикiв.

3.3.4. Фiнансовi активи, що оцiцюються за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iншому
сукупному прибутку

Фiнансовий актив оцiнюеться за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi
одночасного дотримання обох зазначених ни)кче умов:

- фiнансовий актив утримуеться в рамках бiзнес-моделi, мета якоiдосягасться як шляхом одержання
договiрних грошових потокiв, так i шляхом продiDку фiнансових активiв;

- договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, KoTpi с суто виплатами
основноТ суми та процентiв на непогашену частку основноi суми.

Фонд може на власний розсуд прийняти пiд час первiсного визнання певних iнвестицiй в iнструменти
власного капiталу, якi в iншому випадку оцiнювалися б за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток, безвiдкличне рiшення про вiдображеннJI подаJIьших змiн справедливоi BapTocTi в iншому
сукупному доходi.

Фонд на власний розсуд приймае безвiдкличне рiшення про вiдображення в iншому сукупному доходi
змiн у справедливiй BapTocTi iнвестицii в iHcTpyMeHT власного капiталу, що не утримуеться для торгiвлi.
Таке рiшення приймасться на piBHi кожного iHcTpyMeHTa. Вiдповiднi суми, вiдображенi в iншому
сукупному доходi, пiсля цього в прибlток або збиток не передаються. HaToMicTb Фонд може передати
кумулятивний прибуток або збиток у власному капiталi. Дивiденди на TaKi iнвестицii визнаються в

прибутку або збитку KpiM випадкiв, коли дивiденди явно являють собою вiдшкодування частини
собiвартостi iнвестицiй.

3.3.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибутку або збитку

!о фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату
переоцiнки у прибlтку або збитку, вiдносяться акцii та паi (частки) господарських товариств.

Пiсля первiсного визнання Фонд оцiнюс ix за справедливою вартiстю.
а)Вибiр методу оцiнювання фiнансового iHcTpyMeHry у виглядi корпоративних прав буде залежати:
б)Вiд ступеню впливу iHBecTopa на господарську дiяльнiстю об'екта iнвесryвання;
Вiд класифiкацiТ самоi iнвестицii - поточна (для подпльшого продажу) чи довгострокова

(угримуеться для отримання дивiдендiв чи iнших вигод.

flолю iHBecTopa в стаryтному капiталi можна охарактеризувати як несутт€ву, якщо iHBecTop володiс
менше 20Yо стчryтного капiталу об'екту iнвесryвання - п. б МСБО 28.

Отже, якщо участь у стат},тному капiталi становить менше 20Уо та/або дана iнвестицiя е поточна, то
if оцiнка здiйснюсться по методу справедливоi BapTocTi:

У piK придбання паi7частки господарських товариств оцiнюються за балансовою вартiстю.
У насryпному календарному роцi, ще домоменту розкриття таким господарським товариством рiчноi

фiнансовоТ звiтностi за piK, у якому цi паi7частки були придбанi, TaKi па7частки оцiнюються за балансовою
вартiстю.

Паi7частки господарських товариств, що за результатом свосТ фiнансово-господарськоi дiяльностi за
попереднiй фiнансовий piK е прибутковими, оцiнюються за балансовою вартiстю.

Паi7частки господарських товариств, що за результатами своеТ господарськоТ дiяльностi за попереднi
два та бiльше poKiB поспiль с збитковими, оцiнюються шляхом застосування понижув.lльних коефiцiентiв
(далi - ПК) до балансовоТ BapTocTi таких паiЪ/часток господарських товариств, яка скJIалась на дату, що
переду€ датi першого застосування пониrкувrlльних коефiцiентiв, а саме:
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якщо господарське товариство с збитковим протягом ocTaнHix двох poкiB поспiль, ПК становить
0,75;

якщо господарське товариство е збитковим протягом ocTaHHix трьох poKiB поспiль, ПК становить
0,50;

якщо господарське товариство с збитковим протягом ocTaHHix трьох poKiB поспiль, ПК становить
0,25,

У разi вiдновлення прибутковоТдiяльностi такого господарського товариства балансова BapTicTb його
паiв/часток збiльшуеться на суму останньоi уцiнки, а саме:

за пiдсумками першого року прибугковоi дiяльностi вiдновлюсться сума уцiнки, що застосовувалася
в останньому poui збитковоi дiяльностi;

за пiдсумками другого року прибутковоi дiяльностi вiдновлюеться сума уuiнки, що застосовувалась

у попередньому роцi збитковоТдiяльностi, i т.д.
Механiзм застосування ПК до балансовоi BapTocTi паiЪ/часток застосовуеться з моменту розкриття

iнформацiТ щодо збитковоi дiяльностi господарського товариства за попереднiй piK.
Якщо, участь у стат}тному капiталi становить бiльше 20Yо та дана iнвестицiя с довгостроковою, то

вона оцiнюеться по методу участi в капiталi згiдно п. l1 МСБО 28.
Згiдно з методом 1,^lacTi в капiталi, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприемство первiсно визнасться за

собiвартiстю i згодом if балансова BapTicTb збiльшусться або зменшуеться для визнання частки iHBecTopa
в прибутку або збитку об'екта iнвесryвання пiсля дати придбання. Частка iHBecTopa в прибутку або збитку
об'екта iнвесryвання визнаеться в прибугку або збитку iHBecTopa. Виплати, отриманi вiд об'екта
iнвесryвання, зменшують балансову BapTicTb iнвестицiТ. Кориryвання балансовоТ BapTocTi можуть бути
необхiдними й при змiнi пропорчiйноi частки iHBecTopa в об'ектi iнвесryвання, яка виникас вiд змiн в

iнших сукупних прибутках об'екта iнвесryвання. TaKi змiни вкJIючають i змiни, що виникають вiд
переоцiнки основних засобiв та вiд рiзницi у в.rлютних курсах. Частка iHBecTopa в цих змiнах визнаеться
в iншому сукупному прибlтку iHBecTopa.

Метод участi в капiталi - це метод облiку фiнансових iнвестицiй, згiдно з яким балансова BapTicTb
iнвестицiй вiдповiдно збiльшуеться або зменшуеться на суму збiльшення або зменшення частки iHBecTopa

у власному капiталi об'екга iнвесryвання.
Фiнансовi iнвестицii, що облiковуються за методом участi в капiталi, на дату балансу вiдображаються

за вартiстю, що визначена з урахуванням змiни загальноТ величини власного капiталу об'екта
iнвесryвання, за винятком змiн капiталу, що е результатом операцiй мiж iHBecTopoM i об'сктом
iнвестування.

.Щля вiдобра)кення фiнансових iнвестицiй за методом облiку участi в капiталi використовуються

фiнансовi звiти дочiрнiх, спiльних та асоцiйованих пiдприемств, якi складенi на ry ж звiтну дату що i звiти
iHBecTopa, п. 24 МСБО 28.

Зменшення балансовоТ BapTocTi фiнансовоТ iнвестицiI внаслiдок зменшення власного капiталу
iнвестованого пiдприемства здiйснюсться лише до досягнення нею нульового значення. TaKi фiнансовi
iнвестицiТ вiдображаються в бухгалтерському облiку у складi фiнансових iнвестицiй за нульовою
вартiстю,

Якщо в подаJIьшому iHBecToBaHe пiдприемство буле отримувати прибутки, то iHBecTop повинен
вiдображати свою частку таких прибlткiв тiльки пiсля того, як його частка прибуткiв буле лорiвнювати
частцi збиткiв, якi не були визнанi.

У разi, якщо з капiталу об'екта iнвесryвання його учасниками був вилучений капiтал, то балансова
BapTicTb iнвестицiТ коригуеться на суми змiн у капiта.гri об'екта iнвесryвання, вiдповiдно до новоi частки.

У випадку, якщо змiни у власному капiталi iнвестованого пiдприемства е результатом операцiй мiж
iHBecTopoM i об'ектом iнвестування, вiдповiдне коригування балансовоТ BapTocTi iнвестицiй не
проводиться.

IHBecTop припиняе застосовувати метод участi в капiталi, починаючиз дати, коли BiH перестас суттево
впливати на асоцiйоване пiдприемство, та облiковуе iнвестицiю згiдно МСФЗ 9, починаючи з цiсi дати.

В разi втрати суттсвого впливу оцiнка будь-яких iнвестицiй iHBecTopa, що залишилися у колишньому
асоцiйованому пiдприемствi, здiйснюсться за справедливою вартiстю.

У cBoik прибутках чи збитках iHBecTop визнае буль-яку рiзницю мiж:
справедливою вартiстю будь-якоi збереженоТ iнвестицii та будь-якими надходженнями вiд вибуття

певноI частки участi в асоцiйованому пiдприсмствi;
балансовою вартiстю iнвестицiй на дату втрати сугг€вого впливу.
Коли iнвестицiя припиняе вiдповiдати визначенню асоцiйованого пiдприемства i починае

облiковуватися згiдно МСФЗ 9, ii справедлива BapTicTb на дату, коли вона припиняе бути асоцiйованим
пiдприемством, вв€t}касться справедливою вартiстю при первiсному визнаннi if як фiнансового активу
вiдповiдно до МСФЗ 9.
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Справедлива BapTicTb акцiй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiнюеться за бiрrковим курсом
органiзатора торгiвлi.

Якщо акцii мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку BapTocTi активiв TaKi
iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi основного

ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилех(ного, ринок,
на якому Фонд зазвичай здiйснюс операцiю продажу активу, приймаеться за основний ринок або, за
вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок.

При оцiнцi справедливоI BapTocTi активiв застосовуються методи оцiнки BapTocTi, якi вiдповiдають
обставинам та для яких € достатньо даних, щоб оцiнити справедливу BapTicTb, максимiзуючи
використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.

Якщо е пiдстави вважати, що балансова BapTicTb с}rггево вiдрiзнясться вiд справедливоТ, Фонд
визначае справедливу BapTicTb за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi
значними змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa та,/або змiнами кон'юнкryри ринкiв, на яких eMiTeHT
здiйснюе свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнкryрi фондового ринку.

Одним iз методiв е застосування понюкув€Lпьних коефiцiентiв (далi - ПК):
а) акцiТ, обiг яких зупинено, протягом 12 мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення про зупинення обiгу

оцiнюються за останньою балансовою вартiстю.
б) акцii, обiг яких зупинено, бiльше нiж l2 мiсяцiв з дати оприлюднення рiшення про зупинення обiгу

оцiнюються з використанням ПК, що застосовуються до балансовоТ BapTocTi таких акцiй, що скJlzrлася на

даry оцiнки, наступну за датою оприлюднення рiшення про зупинення, а саме:
ПК становить 0,5, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло вiд 12 до 15 мiсяцiв;
ПК становить 0,25, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло вiд 15 до 18 мiсяцiв;
ПК становить 0, якщо з дати оприлюднення рiшення про зупинення пройшло бiльше нiж 18 мiсяцiв.
в) справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв eMiTeHTiB, якi включенi

до Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визначаеться iз урахуванням наявностi cTpoKiB
вiдновлення обiry таких цiнних паперiв, наявностi фiнансовоi звiтностi таких eMiTeHTiB, результатiв ix
дiяльностi, очiкування надходження майбlтнiх економiчних вигiд.

г) у разi вiдновлення обiгу акцiй iх оцiнна BapTicTb збiльшусться до BapTocTi, що скJIzrлась до
застосування ПК.

3.3.6. Похiднi фiнансовi iнструменти (деривативи)
Похiдний фiнансовий iHcTpyMeHT, похiдний цiнний папiр, дериватив - фiнансовий контракт,

або фiнансовий iHcTpyмeHT, цiннiсть якого походить з цiни чогось iншого (основи). Основою такого
фiнансового iHcTpyMeHTy можуть бути активи (наприклад, сировиннi матерiали, акцiТ, житловi
застави, нерухоме майно, облiгацii, позики), iндекси (наприклад, вiдсотковi ставки, валютнi курси,

фондовi iндекси, iндекси споживчих цiн), або iншi (TaKi як погоднi умови). Кредитнi похiднi
фiнансовi iнструменти походять вiд позик, облiгацiй чи iнших форм кредитування.

основними видами похlдних фiнансових iHcTpyMeHTiB

Вимоги або зобов'язання в рамках умовних фiнансових KoHTpaKTiB залежить вiд умов угоди. Реалiзацiя

фiнансового контракту опцiонного тигry залежить вiд рiшення одного з контрагентiв контракту.
Наприклад, покупець опцiону (колл лонг) американського типу ма€ право купити певнi цiннi папери
(налалi 

- Щ) за певною цiною до певноТ дати. Якщо цiна, зазначена в KoHTpaKTi протягом усього строку
дiТ контракту е вищою за ринкову, тодi власник такого опцiону просто не використову€ його - опцiон
пропадае. OKpiM опцiонiв американського типу iснують опцiони свропейського та бермудського типу.
Така класифiкацiя здiйснена за критерiем часового виконання опцiону. В основному, опцiони подiляють
на кпростi>) - з простою структурою, та екзотичнi - зi складною, Iншим типом умовних фiнансових
KoHTpaKTiB е страхування. Вимоги страхувальника до страховика зzшежать вiд того, чи вступила умова
виплати страховки, наприкJIад, дефолт якогось боржника. В цю категорiю можна також вiднести кредитнi

е форварлнi та ф'ючерснi опцlони

Щ ерш aTTBHi фiнансовi KOH,i!aKTH

Умовlц кOнтракти Безумовнi кOнтраяти

Позабiржовi/,,ОТС"
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дефолтнi свопи та iншi кредитнi деривативи, хоча свопи трактуються в основному як безумовнi
контракти.

Вимоги або зобов'язання в рамках безумовних фiнансових KoHTpaKTiB передбачають обов'язкову
поставку та оплату певноТ кiлькостi базових активiв за встановленою цiною на якийсь майбутнiй TepMiH.
Якщо таким безумовним контрактом торгують на бiржi, тодi BiH нzlзивасться ф'ючерсом на вiдмiну
вiд форварла, який с результатом iндивiдуzlльних домовленостей. Позабiржовi фiнансовi контракти вiдомi
також пiд назвою KOver-the-counter>, Опцiонами також можуть бlти бiржовими або позабiржовими. В разi
здiйснення трансакцii через бiржу icHyc впевненiсть щодо його виконання контракту HaBiTb у випадку
дефолту контрагента, оскiльки останнiй ризик бере на себе клiринговий вiддiл бiржi.

,Щериватив - це документ, що засвiдчуе право та/або зобов'язання придбати чи продати у
майбутньому цiннi папери, матерiа.гtьнi або нематерiальнi активи, а також кошти на визначених ним

умовах. Порядок виtц/ску та обiry деривативiв установлюсться законодавством. При цьому до деривативiв
нzLпежить форварdнuй конmракm, тобто цивiльно-правовий договiр, за яким продавець зобов'язуеться у
майбутньому в установлений строк передати базовuй акmuв у власнiсть покупця на визначених умовах, а

покупець зобов'язуеться прийняти в установлений строк базовuй акmuв i сплатити за нього цitry,
визначену таким договором. Форвардний контракт виконусться шляхом постачання базового активу та
його оплати коштами або проведення мiж сторонами контракту грошових розрахункiв без постачання
базового активу. Yci умови форварлу визначаються сторонами контракту пiд час його укладення, за яким
продавець зобов'язуетьсяу лtайбуmньолtу в усmановленuй сmрок переdаmuбазовuйакmuв у власнiсть
покупця на визначених умовах, а покупець зобов'язуеться прийняти в установлений строк базовuй акmuв i

сплатити за нього цiну, визначену таким договором. Форвардний контракт виконуеться шляхом
постачання базового активу та його оплати коштами або проведення мiж сторонами контракту грошових

розрахункiв без постачання базового активу.
Первiсна BapTicTb фiнансового iнструменц, до скJIаду яких укJIючають похiднi iнструменти,

визначаеться за справедливою вартiстю. Згiдно з ý Б.5.4.1-б.5.4.4 МСФЗ 9 справедлива BapTicTb зtlлежить
вiд наявностl активного ринку.

Наприклад, при активному ринку фiнансового iHcTpyMeHTy вважасться котированим, якщо цiни на
нього € легко i регулярно доступними (за допомогою бiржi, дилера, брокера, промисловоТ групи, служби
iнформаuiТ про цiни або регулятивного органу) i вiдображають фактичнi та регулярно здiйснюванi ринковi
операцii мiж незалежними сторонами. Справедлива BapTicTb визначаеться як цiна, узгоджена мiж
заiнтересованим покупцем i заiнтересованим продавцем в операцiТ незалежних cTopiH. Вiдсутнiсть
активного ринку передбачае застосування методу оцiнки, що базуеться на використаннi iнформачii про
подiбнi операцii мiж компетентними учасниками. KpiM того, може застосовуватися аналiз дисконтованих
грошових потокiв i моделi опцiйного цiноутворення. Оцiнку також проводять за допомогою методу, який
зазвичай використовують учасники ринку для визначення цiни iHoTpyMeHTy i який забезпечус достовiрнi
результати, Найбiльш доцiльно використовувати метод експертних оцiнок, для чого потрiбно
скористатися послугами бiржових посередникiв, якi мають вiдповiднi спецiальнi знання. Подальша оцiнка
похiдного фiнансового iHcTpyMeHry здiйснюсться на кожну наступну пiсля визнання дату балансу за Тх

справедливою вартiстю. Зобов'язання за похiдним фiнансовими iнструментами оцiнюсться за
собiвартiстю, якщо передбачае передачу пов'язаного з ним iHcTpyMeHry власного капiталу, оцiнку якого
на кожну наступну дату балансу пiсля да,ги визнання здiйснити достовiрно не можна.

3.3.7. Щебiторська заборгованiсть
,Щебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являс собою контрактне право отримати

грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'екта господарювання.

,Щебiторська заборгованiсть визнаеться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Фонд стае
стороною контрактних вiдношень щодо цього iHcTpyMeHry. Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi
здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.

Пiсля первiсного визнання подzшьша оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за
амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. ,Щисконryвання не
використовуеться, коли ефект вiд дисконryвання е несуттевим або першi три мiсяцi з дня виникнення
дебiторськоТ заборгованостi.

Якщо е об'ективне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова BapTicTb
активу зменшуеться на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.

Фонд регулярно проводить оцiнку дебiторськоТ заборгованостi та передплат виданих
постачztльникам. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначасться як рiзниця мiж
балансовою вартiстю татеперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми

резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувасться на ocHoBi аналiзу дебiторiв та
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вiдображас суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Фактори, якi Фонд
розглядае при визначеннi того, чи е у нього об'ективнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення
корисностi, вruIючають iнформацiю про тенденцii непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть,
платоспроможнiсть боржника. .Щля групи лебiторiв такими факторами е негативнi змiни у cTaHi платежiв
позичalJlьникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови
у галузi або географiчноrчry регiонi.

Сума збиткiв визнаеться у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiолi сума збитку вiд зменшення
корисностi зменшуеться i це зменшеннJI може бути об'ективно пов'язаним з подiею, яка вiдбуваеться пiсля
визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнуеться
за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнаеться у прибутку чи збитку. У разi немохtливостi
повернення дебiторськоТ заборгованостi вона списуеться за рахунок створеного резерву на покриття
збиткiв вiд зменшення корисностi.

.Щебiторська заборгованiоть може бути призначена як така, що оцiнюеться за справедливою вартiстю
з вiдображенням результату переоцiнки у прибугку або збитку, якщо таке призначення усувае або значно
зменшус невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи називають (неузгодженiстю облiку>), що iнакше
виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на

рiзних пiдставах.
Подальша оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюс

BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
У разi змiн справедливоI BapTocTi дебiторськоi заборгованостi, що мають мiсце на звiтну даry, TaKi

змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.

3.3.8. Зобов'язання
Кредиторська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання тодi, коли Фонд ста€ стороною договору та,

внаслiдок цього, набувас юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.
Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз вищенаведених

ознак:
- Фонд сподiвасться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае погашенню протягом 12

мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
- Фонд не мае безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше 12

мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов'язання Фонду визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання

зобов'язань.
Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.
Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотки Фонд оцiнюе за сумою

первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконтування е нес}rггевим,

3.3.9. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Фонд мас юридичне право здiйснювати залiк

визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взаемоз€uliк, або реалiзувати актив та виконати
зобов'язання одночасно.

3.4.Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
3.4.1. Визнання та оцiшка основних засобiв

Фонд визнас матерiальний об'ект основним засобом, якщо BiH утримуеться з метою використання
ix у проuесi своеi дiяльностi, надання послуг або для здiйснення адмiнiстративних i соцiа.гlьно-культурних

фу"пцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацii) яких бiльше одного року та BapTicTb
яких бiльше шести тисяч гривень.

Первiсно Фонд оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. У подчrльшому ocHoBHi засоби оцiнюються
за Тх собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення
корисностi. Сума накопиченоТ амортизацii на даry переоцiнки викJIючасться з валовоТ балансовоТ BapTocTi
активу та чистоi суми, перерахованоТ до переоцiненоi суми активу. .Щооцiнка, яка входить до скJIаду
власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибугку, коли припинясться визнання вiдповiдного
активу.

3.4.2. IIодальшi витрати.
Фонд не визнас в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування,

ремонт, технiчне обслуговування об'скта. I_{i витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони
понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв визнаються тiльки TaKi подальшi витрати, якi
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клас основних засобiв Строк плаповоi корисноТ експлуатацii ОЗо (poKiB)

Земля Не амортизуеться
земля та будiвлi вiд l5- 20 poKiB
машини та обладнання вiд 5- 0 poKiB
транспортнi засоби вiд 5- 0 poKiB

меблi та приладдя вiд 4- 0 poKiB
офiсне обладнання вiд 4- 0 poKiB

задовольняють критерiям визнання активу.

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв.
Амортизацiя основних засобiв Фондом нараховусться прямолiнiйним методом.
Фонд застосовуе насryпнi термiни корисного використання основних засобiв для розрахунку

Капiтальнi вкJIадення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy ix корисного

використання. Амортизацiю активу починають коли BiH стае придатним для використання. Амортизацiю
активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбуваеться ранiше: на дату, з якоТ актив класифiкують як

утримуваний для продаясу, або на дац, з якоi припиняють визнання активу.

3.4.4. Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи оцiнюrоться за собiвартiстю за вирахуванням буль-якоТ накопиченоТ

амортизацiТ та буль-яких накопиченLD( збиткiв вiд зменшення корисностi, Амортизацiя нематерiальних
активiв здiйснюеться iз застосуванням прямолiнiйного методу .

Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав,
амортизуються протягом TepMiHy чинностi цих прав,

3.4.5 Зменшепця корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв.
Фонд зменшуе балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо сума

очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансовоТ BapTocTi. Таке зменшення негайно
визнаеться в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО
l6. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком ryдвiлу) в попереднiх перiодах,
Фонд сторнус, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми
очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних
засобiв кориryеться в майбугнiх перiодах з метою розподiлення переглянутоi балансовоТ BapTocTi
необоротного активу на систематичнiй ocHoBi протягом строку корисного використання.

3.5. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Згiдно до положень пп. 141r,6.1 п 141.6 ст. 146 Податкового кодексу УкраТни, звiльняються вiд

оподаткування кошти спiльного iнвестування, а саме: кошти, BHeceHi засновниками корпоративного
фонду, кошти та iншi активи, залученi вiд учасникiв iнституту спiльного iнвестування, доходи вiд
здiйснення операцiй з активами iнституту спiльного iнвестування, доходи, HapaxoBaHi за активами
iнституту спiльного iнвестування, та iншi доходи вiд дiяльностi iнстиryту спiльного iнвестування
(вiдсотки за позиками, оренднi (лiзинговi) платежi, роялтi тощо).

У зв'язку iз цим у Фонлу не виникають витрати з податку на прибуток. Визначення поточного та
вiдстроченого податку на прибуток не здiйснюеться. Податковi рiзницi, згiдно вимог нацiонального
податкового законодавства, що не суперечить вимогам МСФЗ, не виникають.

3.6. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйноi HepyxoMocTi
3.6.1. Визнання iнвестицiйноТ HepyxoMocTi

.Що iнвестицiйноТ HepyxoмocTi Фонд вiдносить HeplxoMicTb (землю чи будiвлi, або частину булiвлi,
або ix поеднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з метою
отримання орендних платежiв або збiльшення BapTocTi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для:
(а) використання у виробництвi чи при постачаннi ToBapiB, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних
цiлей, або (б) продаэку в звичайному ходi дiяльностi.

Iнвестицiйна HepyxoMicтb визнаеться як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) с ймовiрнiсть того, що Фодн
отримае майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiею iнвестицiйною нерухомiстю, (б) собiвартiсть
iнвестицiйноТ HepyxoMocTi можна достовiрно оцiнити.

Якщо булiвлi вкJIючають одну частину, яка угримусться з метою отримання орендноТ плати та другу
частину для використанtш у процесi дiяльностi Фонду або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському
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облiку TaKi частини об'екry HepyxoмocTi оцiнюються та вiдобраэкаються окремо, якщо вони можуть бути
проданi окремо.

3.6.2. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйноТ HepyxoMocTi
Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ HepyxoMocTi здiйснюеться за собiвартiстю. Витрати на операцiю

вкJIючаються до первiсноТ BapTocTi. Собiвартiсть придбаноi iнвестицiйноТ Hep}xoмocTi включае шiну ii
придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесенi
витрати охоплюють, наприкJlад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, податки,
пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю,

Оцiнка пiсля визнання здiйснюеться за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або збиток
вiд змiни в справедливiй BapTocTi iнвестицiйноТ HepyxoмocTi визнасться в прибутку або збитку.
Амортизацiя на TaKi активи не нараховуеться,

Справедлива BapTicTb iнвестицiйноi HepyxoMocTi зазвичай визначасться iз зЕrлученням незалежного
оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливоi BapTocTi зумовлюсться сутт€вими для облiку
коливаннями цiн на ринку подiбноi HepyxoмocTi. Справедлива BapTicTb незавершеного будiвниuтва
дорiвнюе BapTocTi завершеного об'екта за вирахуванням витрат на закiнчення будiвництва.

Якщо оцiнити справедливу BapTicTb неможJIиво, Фонд обирас для оцiнки об'ектiв iнвестицiйноi
Hep}xoмocTi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовуе такий пiдхiд до BcicТ

iнвестицiйноI HepyxoMocTi, при цьому розкриваються причини, з яких не використовусться справедлива
BapTicTb.

3.7. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу
Фонд класифiкуе непоточний актив як утримуваний для прода;ку, якщо його балансова BapTicTb буде

в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiI продtuку, а не поточного використання. Непоточнi
активи, утримуванi для продalку, оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою
з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiТ, пов'язанi з

продФкем. Амортизацiя на TaKi активи не нараховуеться. Збиток вiд зменшення корисностi при
первiсному чи под€}льшому списаннi активу до справедливоТ BapTocTi за вирахуванням витрат на продarк
визнаеться у звiтi про фiнансовi результати.

3.8. Облiковi полiтики щодо оренди
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному Bci ризики та винагороди, пов'язанi

з правом власностi на актив. Фонд як орендатор на початку строку оренди визнае фiнансову оренду як
активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй BapTocTi орендованого майна на початок
оренди або (якщо вони меншi за справедливу BapTicTb) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних
платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням
непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб
забезпечити сталу перiодич}ry ставку вiдсотка на зuIишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi
вiдображаються як витрати в тих перiод&х, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiТ
на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Фонду щодо подiбних
активiв.

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично
залишаються в орендодавця, класифiкуеться як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про
операuiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди. Дохiд вiд
оренди за угодами про операцiйну оренду Фонд визнае на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди.
Затрати, вкJIючаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати.

Оренда - це контракт за яким власник активiв (орендодавець передае iншiй cTopoHi (орендатору)
екскJIюзивне право користування активом за плату на визначений строк в часi. Початок TepMiHy оренди -
це найбiльш рання з дат:

або дата укJIадання договору,
або прийняття сторонами зобов'язань у вiдношеннi основних умов оренди.
Строк оренди - це перiод в продовж якого договiр оренди не може бути розiрваний, та на який орендар

домовився орендувати актив.
Визначення того, чи е угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на аналiзi змiсry

угоди на дату початку дiТдоговору. У рамках такого аналiзу потрiбно встановити, чи залежить виконання
договору вiд використання конкретного активу або активiв переходить у право користування активом
або активами в результатi даноi угоди вiд однiеТ сторони до iнший, HaBiTb якщо це не вк€tзуеться в договорi
явно.
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Перiол амортизацii по капiтальних вкJIаденнях в орендованi ocHoBHi засоби являс собою перiод,
протягом якого Фонд мае можливiсть продовжувати TepMiH оренди з урахуванням юридичних положень,
що реrулюють вiдповiднi умови продовження. .Щане положення вiдноситься до договорiв оренди офiсного
примiщення, за якими в неТ с успiшна iсторiя продовження TepMiHiB оренди. Капiтальнi вкJlадення у
орендованi ocHoBHi засоби (офiсне примiщення) амортизуються протягом строку корисного використання
або TepMiHy вiдповiдноТ оренди, якщо цей TepMiH коротший.

Залишкова BapTicTb та строки корисного використання активiв аналiзуються i, при необхiдностi,
коригуються на кожну звiтну дату. У випадку виявлення ознак того, що балансова BapTicTb одиницi, яка
генерус грошовi потоки, перевищус його оцiнену суму очiкуваного вiдшкодування, балансова BapTicTb
активу списуеться до його очiкуваного вiдшкодування.

3.9. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань
3.9.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Фонд мае теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну)
внаслiдок минулоТ подii, icHye ймовiрнiсть (тобто бiльше можJIиво, нiж немохtливо), що погашення
зобов'язання вимагатиме вибутгя pecypciB, KoTpi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно
оцiнити суму зобов'язання.

3.9.2. Виплати працiвникам
Фонд визнас KopoтKocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування

будь-якоТ вже сплаченоТ суми. Фонд визнае очiкувану BapTicTb короткострокових виплат працiвникам за
вiдсутнiсть як забезпечення вiдrryсток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують iiHi права
на майбутнi виплати вiдгцrскних.

На 31 грудня 2020 року Фонд не ма€ найманих робiтникiв.

3.9.3. Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до украТнського законодавства, Фонд визнас внески iз заробiтноТ плати працiвникiв до

Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань
заробiтноТ платнi, TaKi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що
надають Тм право на одержання BHecKiB, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.

3.10. Iншi застосованi облiковi полiтики, що е доречними для розумiння фiнансовоi звiтностi
3.10.1. Доходи та витрати

Фонд визнае дохiд вiд надання послуг, коли (або у Mipy того, як) воно задовольня€ зобов'язання щодо
виконання, передаючи обiцяну послуry (тобто актив) клiснтовi. Актив передаеться, коли (або у Mipy того,
як) клiснт отримус контроль над таким активом.

.Щля визнання доходу Фонд застосовуе п'яти крокову модель:
iдентифiкус договiр (контракт);
iдентифiкуе oKpeMi зобов'язання щодо виконання в межах укJIаденого договору;
визначае цirry договору (операцiТ);

розподiляе цiну договору (операцiТ) мiж зобов'язаннями щодо виконання;
визнас дохiд, коли (або в Mipy того, як) вона виконус (задовольняе) зобов'язання щодо виконання.
Фонд визнае одиницею облiку вир)л{ки окремий договiр (контракт).
Фонд облiковуе договiр з клiентом, який наJIежить до сфери застосування цього стандарту, тiльки тодi,

коли виконуються Bci перелiченi далi критерii (параграф 9 МСФЗ 15):

сторони договору схв€Iлили договiр (письмово, усно чи у вiдповiдностi з iншою звичною практикою
ведення бiзнесу) i готовi виконувати своI зобов'язання;

Фонд може визначити права кожноТ сторони вiдносно ToBapiB або послуг, якi булуть передаватися;
Фонд може визначити умови оплати за товари або послуги, якi будlть передаватися;
договiр мае комерцiйну cyTHicTb (тобто очiкусться, що ризик, час або величина майбутнiх грошових

потокiв Фонлу змiняться внаслiдок договору);
та

цiлком ймовiрно, що Фонд отримае компенсацiю, на яку вона матиме право в обмiн на товари або
послуги, якi булуть переданi клiенry.

Фонд щокварталу аналiзуе угоди на вiдповiднiсть критерiям визнання контрактами.
Коли якась частина договору виконана, Фонд вiдображас договiр у звiтi про фiнансовий стан

як контрктний актив або контрактне зобов'язання, залежно вiд спiввiдношення мiж виконанням Фондом
свого зобов'язання за договором та оплатою, здiйсненою клiснтом. Фонд вiдображае буль-якi безумовнi
права на компенсацiю окремо як дебiторську заборгованiсть (параграф 105 МСФЗ l5).
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Пiсля первiсного визнання дебiторськоТ заборгованостi внаслiдок договору з клiентом будь-яка рiзниця
мiж оцiнкою дебiторськоТ заборгованостi вiдповiдно до МСФЗ 9 та вiдповiдноТ визнаноТ суми доходу
подаються як витрати (наприклад, як збиток вiд зменшення корисностi) (параграф l08 МСФЗ 15).

Фонд вiдобрzuкас контрактне зобов'язання в момент здiйснення платежу клiснтом або в момент, коли
такий платiж пiдлягае сплатi (за,rежно вiд того, яка дата ранiше), якщо клiент компенсуе Фонду BapTicTb
активу/послуги або у Фонлу е безумовне право на суму компенсацii (дебiторська заборгованiсть) до дати

фактичного надання посJý/ги клiенry.
Фонд вiдображае контрактний актив, за винятком сум, якi вiдображаються як дебiторська

заборгованiсть, якщо Фонд передае активи або надае послуги клiенry до того, як клiент компенсуе ix
BapTicTb, або до дати, коли компенсацiя пiдлягатиме сплатi клiентом.

,Щля облiку контрактних активiв та контрактних зобов'язань Фонд використовуе рахунок 376.

,Щля компанii, що управляе активами пайового iнвестицiйного фонду, при визначеннi винагороди з

управлiння активами, договором, в розумiннi МСФЗ 15, е регламент цього пайового iнвестицiйного

фонду.
Враховуючи особливостi взасмодii компанiI з управлiння активами та Фонду (ICI) для пайових

iнвестицiйних фондiв в рiшеннi уповноваженого органу щодо визначення розмiру винагороди за

управлiння активами, передбачаеться право на оrrлату послуг у кiнцi кожного мiсяця пiсля нарахування.
Винагорода компанii за управлiння активами (цiна операцiТ) е змiнною, тому що BapTicTb чистих

активiв iнституry спiльного iнвесryвання (Фонду) зzшежить вiд умов ринку i, вiдповiдно, с чуггевою до
факторiв поза сферою впливу органiзацiТ, тому для вирiшення питання невизначеностi на кiнець кожного
мiсяця/року компанiя з управлiння активами приймае рiшення, що до цiни операцiТ включаеться фактична
сума винагороди з управлiння активами.

Витрати на винагороду за управлiння активами, що визначаеться як вiдсоток BapTocTi чистих активiв
iнстиryry спiльного iнвесryвання, Фонд визнас на кiнець кожного мiсяця у cyMi, що вiдповiдас
проведеному розрахунку. Винагорода, що визначаеться у спiввiдношеннi до приросту BapTocTi чистих
активiв iнституry спiльного iнвесryвання (у разi наявностi приросту та прийняття вiдповiдного рiшення)
визнасться за результатами року.

Дохiд вiд премii за результатами дiяльностi за звiтний piK (у разi наявностi та прийняття вiдповiдного

рiшення) визнаеться за результатами року.
При визначенi BapTocTi винагороди вiд управлiння активами Фонд, вiдповiдно до МСФЗ 15,

використовус метод оцiнювання за результатом. ,Що методу оцiнювання за результатом належить, зокрема,
аналiз виконання, завершеного на сьогоднiшнiй день, оцiнки досягнутих результатiв. Враховуючи
принцип професiйного скептицизму для змiнноi BapTocTi винагороди розрахунок доходу здiйснюсться на
кiнець кожного мiсяця.

Результат визначення розмiру винагороди по управлiнню активами оформлюеться актом виконаних

робiт, в якому вiдображаеться розрахунок (оцiнка) досягнутих результатiв на звiтну даry.
,Щля прогресивного визнання виручки за iншими договорами Фонд використовуе метод результатiв.
,Щивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв, е ймовiрнiсть, що

економiчнi вигоди, пов'язаннi з дивiдендами, надiйдуть до Фонду та суму дивiдендiв можна достовiрно
оцiнити.

.Щохiд вiд продажу фiнансових активiв визнаеться у прибутку або збитку в разi задоволення Bcix
наведених да.rri умов:

а) Фонд передае договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу;
б) Фонд передав покупцевi ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим активом;
в) Фонд не зrulишасться aHi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка зазвичай пов'язана

з володiнням, aHi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною
нерухомiстю або iншими активами;

г) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
д) ймовiрно, що до Фонду надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiсю;

та
е)витрати, якi були або булуть понесенi у зв'язку з операцiсю, можна достовiрно оцiнити.
Дивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:
а) право Фонду на одержання виплат за дивiдендами встановлено;
б) с ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдугь до Фонду;
в) суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити.
,Щохiд визнаеться у звiтi про прибугки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям

визнання. Визнання доходу вiдбуваеться одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення
зобов'язань.
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Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зменшення чистих активiв,
за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з

визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх

економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або
перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання
без визнання активу.

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.

3.10.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, якi не е частиною фiнансового iHcTpyMeHTy та не капiталiзуються як частина

собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Фонд капiта.гriзус витрати на позики, якi
безпосередньо вiдносяться до придбання, булiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як
частина собiвартостi цього активу.

3.10.3. Операчii з iноземною ваJIютою
ОперацiI в iноземнiй валютi облiковуються в украiнських гривнях за офiцiйним курсом обмiну

Нацiонального банку Украiни на дату проведення операцiй.
MoHeTapHi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних вrIлютах, перерzrховуються в гривню за

вiдповiдними курсами обмiну НБУ на даry балансу. HeMoHeTapHi cTaTTi, якi оцiнюються за iсторичною
собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на даry операцii, HeMoHeTapHi cTaTTi, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення
справедливоi BapTocTi. KypcoBi рiзницi, що виникJIи при перерахунку за монетарними статтями,
визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.

Фонд протягом звiтного перiоду проводив операцiй з iноземною вzlлютою, про це в п.5.7 розлiлу 5

цих Примiток..

3.10.4. YMoBHi зобовlязання та активи
Фонд не визнас yMoBHi активи та зобов'язання в Звiтi про фiнансовий стан Фонлу. Iнформаuiя про

умовне зобов'язання розкривасться, якщо можJIивiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi
вигоди, не е вiддаленою. Фонд не визнае yMoBHi активи. Стисла iнформачiя про умовний актив

розкривасться, коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним.

4. OcHoBHi припущення, оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi Фонд здiйснюе оцiнки та припущення, якi мають вплив на

елементи фiнансовоТ звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених
KoMiTeToM з тлумачень мiжнародноI фiнансовоТ звiтностi. Оцiнки та судження базуються на
попередньому лосвiлi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обГрунтованими i за
результатами яких приймаються судження щодо балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi
розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Фонду iнформацiТ про поточнi подiТ, фактичнi
результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де TaKi судження с особливо
важливими, областi, що характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яких припущення
й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.

4.1. Сулження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немае МСФЗ, який конкретно застосовусться до операцii, iншоТ подiТ або умови,

керiвництво Фонду застосовуе судження пiд час розроблення та застосування облiковоТ полiтики,
щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та
достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:

подае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Фонду;
вiдображае економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форrу;

е нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
е повною в ycix суттевих аспектах.

Пiд час здiйснення судження керiвництво Фонду посилаеться на прийнятнiсть наведених далi
джерел та враховус iх у низхiдному порядку:

вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
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визначення, критерiТ визнання та концепцii оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у
Концептуальнiй ocHoBi фiнансовоТ звiтноотi.

Пiд час здiйснення судження керiвництво Фонду враховуе найостаннiшi положення iнших
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi
практики, тiею мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

ОперацiТ, що не регламентованi МСФЗ Фондом не здiйснювztлись.

4.2. Сулження щодо справедливоТ BapTocTi активiв Фонду
Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,

розраховуеться на ocHoBi поточноТ ринковоТ BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В
iнших випадках оцiнка справедливоi BapTocTi грунтуеться на судженнях щодо передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв, iснуючоi економiчноТ ситуацii, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим
iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоТ BapTocTi>,

4.3. Судження щодо змiн справедливоi BapTocTi фiнансовlлх активiв
Керiвництво Фонду вважас, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки

фiнансових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не доступнi, € ключовим джерелом невизначеностi
оцiнок, тому що:

вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних
KypciB, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а
також специфiчних особливостей операцiй; та

вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в Звiтi про фiнансовий стан, а також на

доходи (витрати) може бути значним.
Якби керiвництво Фонду використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,

волатильностi, KypciB обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд
час оцiнки iHcTpyMeHTiB, бiльша або менша змiна в оцiнцi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB у разi
вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй звiтностi
чистий прибуток та збиток.

Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливоТ BapTocTi

фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливоТ BapTocTi першого рiвня,
Керiвництво Фонду плануе використовувати оцiнки та судження якi базуються на професiйнiй
компетенцii працiвникiв Фонду, досвiдi та минулих подiях, а також з використанням розрахункiв та
моделей BapTocTi фiнансових активiв. Залучення зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких

фiнансових iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базуеться на професiйнiй компетенцiТ, досвiдi та розрахунках
е недостатньою, на думку керiвництва с прийнятним та необхiдним.

Використання рiзних маркетингових припущень таlабо методiв оцiнки також може мати значний
вплив на передбачувану справедливу BapTicTb.

4.4. Судження щодо очiкуваних TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB
Керiвництво Фонду застосовуе професiйне судження щодо TepMiHiB утримання фiнансових

iHcTpyMeHTiB, що входять до скJIаду фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
rрунтуеться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTv, його прибlтковостi й динамiцi та iнших факторах.
Проте iснують невизначеностi, якi мож},ть бути пов'язанi з призупиненням обiгу чiнних паперiв, що не е
пiдконтрольним керiвництву Фонду фактором i може суттево вплинути на оцiнку фiнансових
iHcTpyMeHTiB.

4.5. Сулження щодо виявлення ознак знецiненця активiв
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Фонд на дату виникнення

фiнансових активiв та на кожЕу звiтну дату визначае piBeHb кредитного ризику.
Фонд визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, якi

оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ

фiнансового активу ( при значному збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових
активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання кредитного

ризику).
Зазвичай очiкуеться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii мають бути визнанi до того, як

фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим. Як правило, кредитний ризик значно зростае ще до того, як

фiнансовий iHcTpyMeHT стане простроченим або буде помiчено iншi чинники затримки платежiвl що €
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специфiчним для позичzLпьника (наприклад, здiйснення модифiкацiй або реструкryризацii).
Кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM вв€Dка€ться низьким, якщо фiнансовий iHcTpyMeHT мае

низький ризик настання дефолту, позич€Lпьник мас потужнiй потенцiал виконувати своТ зобов'язання
щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, а несприятливi змiни в економiчних i дiлових
умовах у довгостроковiй перспективi можуть знизити, але не обов'язково звiтнiсть позичiшьника
виконувати своТ зобов'язання щодо договiрних грошових потокiв.

Фiнансовi iнструменти не ввrDкаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на пiдставi
того, що ризик лефолry за ними с нижчим, нiж ризик дефолry за iншими фiнансовими iнструментами
Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцiТ, в якiй Фонд здiйснюе дiяльнiсть.

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiТ не визнаються за фiнансовими iнструментами просто на
пiдставi того, що BiH вважаеться iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у попередньому звiтному
перiодi, але не вважасться таким станом на звiтну лаry. У такому випадку Фонд з'ясовуе, чи мало мiсце
значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання, а отже чи постала потреба у визнання
очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дii.

Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Фонду щодо кредитних збиткiв.

4.б. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовуеться для перерахунку майбутнiх потокiв

доходiв в сдине значення теперiшньоТ (поточноi) BapTocTi, яка с базою для визначення ринковоТ BapTocTi
бiзнесу. З економiчноТ точки зору, в ролi ставки дисконту е бажана iHBecTopy ставка доходу на вкладений
капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi об'екти iнвесryвання, або - ставка доходу за альтернативними
варiантами iнвестицiй iз зiставляння рiвня ризику на дату оцiнки. Ставка дисконту мас визначатися з

урахуванням трьох факторiв:
BapTocTi грошей у часi;
BapTocTi джерел, якi залучаються для фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагають рiзнi piBHi

компенсацiТ;

фактору ризику або мiри ймовiрностi отримання очiкуваних у майбугньому доходiв.
Станом на 31 грудня 2020 року середньозв€Dкена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у

нацiональнiй валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено
лiквiдацiйну комiсiю, становила 4,03 % рiчних. Iнформацiя, що використана для визначення
середньозваженоТ ставки одержана з офiцiйного сайry НБУ за посиланням http://www.bank.gov.ualfiles/4-
Financial_markets.xls роздiл "4.|,З.З, Процентнi ставки за новими депозитами нефiнансових корпорачiй у
розрiзi видiв валют i cTpoKiB погашення".

5. Розкриття iнформацiТ щодо використання справедливоi BapTocTi
5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою
вартiстю

Фонд здiйснюе викJIючно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та зобов'язань, тобто TaKi

оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у Звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного
перiоду.

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою

вартiстю

Методики оцiнювання
Метод
оцiнки

(ринковий,

дохiдний,
витратний)

Вихiднi данi

Грошовi кошти Первiсна та подzlльша оцiнка
грошових коштiв здiйснюеться за

справедливою вартiстю, яка

дорiвнюе ik номiнальнiй BapTocTi

Ринковий Офiцiйнi курси НБУ

Iнструменти
капiтаltу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснюеться за ix
справедливою вартiстю, яка

зазвичай дорiвнюе цiнi операцiТ,

ходi якоТ був отриманий актив.

Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB

капiталу здiйснюсться за

Ринковий,
витратний

Офiuiйнi бiржовiкурси
органiзаторiв торгiв на

даry оцiнки, за

вiдсlтностi визначеного

бiржового курсу на дату
оцiнки, використовусться
остання балансова
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справедливою вартiстю на дату
оцiнки.

BapTicTb, цiни закриття

бiржового торгового дня

,Щепозити (KpiM

депозитiв до
запитання)

Первiсна оцiнка депозиту
здiйснюеться за його
справедливою вартiстю, яка

зазвичай дорiвнюс його
номiнальнiй BapTocTi. Подальша
оцiнка депозитiв у нацiональнiй
валютi здiйснюеться за

справедливою вартiстю
очiкуваних грошових потокiв

Дохiдний
(дисконryван

ня грошових
потокiв)

Ставки за депозитами,
ефективнi ставки за

депозитними договорами

Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних
паперiв як фiнансових активiв
здiйснюсться за справедливою

вартiстю, яка дорiвнюс цiнi
операцiТ, в ходi якоi був

отриманий актив. Подальша
оцiнка боргових цiнних паперiв

здiйснюеться за справедливою
вартiстю.

Ринковий,

дохiдний
Офiцiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв на

дату оцiнки, котирування
аналогiчних боргових

цiнних паперiв,

дисконтованi потоки
грошових коштiв

.Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна та под€rльша оцiнка

дебiторськоi заборгованостi
здiйснюеться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюс BapTocTi

погашеннJI, тобто cyMi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на

даry оцiнки.

Дохiдний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,

очiкуванi вхiднi грошовi
потоки

Поточнi
зобов'язання

Первiсна та подальша оцiнка
поточних зобов'язань
здiйснюсться за вартiстю
погашення

Витратний KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть погашення,

очiкуванi вихiднi грошовi
потоки

5.2. Вплив використання закритих вхiдних даних (3-го рiвня) лля перiодичних оцiнок справедливоi
BapTocTi на прибуток або збиток

Фонд здiйснюе безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та зобов'язань iз використанням
закритих вхiдних даних З-го рiвня, якi протягом поточного звiтного перiоду не призвели до змiни розмiру
прибутку або збитку звiтного перiоду.

5.3. PiBeHb iерархiiсправедливоiвартостirдо якого належать оцiнки справедливоi BapTocTi

Tuuc.

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за
справедливою

l piBeHb
(Ti, що мають

котирування, та
спостережуванi)

2 piBeHb
(Ti, що не мають
котирувань, ulле

спостережуванi)

3 piBeHb

(Ti, що не мають
котирувань i не е

спостережуваними)

Всього

Щата оцiнки З1.12,2020р. З|.|2.2020р. З1.12.2020р. З 1 .12.2020р.

Короткострокова

дебiторська
заборгованiсть

2
2

Поточнi фiнансовi
iнвестицiТ, що
облiковуються за
справедливою

5 602 5 602

zз

rl



вартiстю через
прибуток або
збиток

Щебiторська
заборгованiсть за

розрахунками з
нарахованих
доходiв

976 9,1б

Грошовi кошти |,79,| 1,797

Торгiвельна ^га

iнша кредиторська
заборгованiсть

54
54

На кiнець З1 грулня 2020 року в портфелi Фонду утримувалися борговi цiннi папери а саме облiгацiТ
внутрiшнього державноI позики, про це в п.п.б.2 роздiлу б цих Примiток .

5.4. Перемiщення мiж рiвнями iepapxii справедливоТ BapTocTi
У Фонду за звiтний перiод вiдсутнс перемiщення мiж 2-м та З-м рiвнями iepapxii справедливоi BapTocTi.

5.5. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 <<Оцiнка справедливоi BapTocTi>>
Справедлива BapTicTb активiв та зобов'язань в порiвняннi з ix балансовою вартiстю

Tuc. zpH.

Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

НаЗ1 грудня2020року На31 грудня2020року
1

,,
3

Поточнi фiнансовi iнвестицiТ, що
облiковуються за справедливою вартiстю

5 602 5 602

Короткострокова дебiторська заборгованiстr 2 2

,Щеб iTopcbKa заборгованiсть за

розрахунками з нарахованих доходiв
976 9,1б

Грошовi кошти 1 
,797 l 79,7

Торгiвельна та iнша кредиторська
заборгованiсть

54 54

Справедливу BapTicTb кредиторськоi та дебiторськоТ заборгованостi неможливо визначити
достовiрно, оскiльки немас ринкового котирування цих активiв.

Керiвництво вважае, що наведенi розкритrя щодо застосування справедливоТ BapTocTi е достатнiми, i
не BBzDKae, що за межами фiнансовоi звiтностi залишилась будь-яка суттсва iнформачiя щодо застосування
справедливоi BapTocTi, яка може бlти корисною для користувачiв фiнансовоТ звiтностi.

5.б. .Щовгостроковi фiнапсовi iпвестицii
,Щовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ якi наrrежать до категорii фiнансових iнвестицiй },тримуваних на

перiод понад один piK, а також yci iншi iнвестицii, KoTpi не можуть бути вiльно реалiзованi у буль-який
момент та вiдображаються в cTaTTi <.Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii> Балансу (рядок l035).

Станом на 31 грулня2020 року на Балансi Фонду облiковувалися довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ в

cyMi 505 тис. грн.. А саме, iнвестицiТ в пiдприемства (далi Товариства), якi оцiнюються за справедливою
вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку чи збитку вiдповiдно до МСФЗ 9. Ринковi
котирування по зазначеним фiнансовим iнвестицiям не доступнi. В piK придбання частки облiковуються
на Балансi за цiною придбання, про це в п.п.3.З.5. роздiлу 3 цих Примiток.

Згiдно.Щоговору купiвлi частки в статутному капiта.гri вiд 28 вересня 2020 року Фонд придбав частку в

Статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Капiтал-Фiнанс> (код за СДРПОУ
4З26З848) в розмiрi |0Yо на суму 505 тис. грн., На кiнець року Фонд отримав фiнансову звiтнiсть
Товариства, проаналiзувавши яку, було зроблено висновок, що балансова BapTicTb активу с його
справедлива BapTicTb, тому як звiтнiоть Товариства прибуткова два роки поспiль, про це в п.п.3.3.5 роздiлу
З цих Примiток.
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Таким чином, керiвництво Фонду вважае, що частка Товариства облiковуються на балансi Фонду за
справедливою вартiстю на кiнець звiтного 2020 року, що представлено у виглядi таблицi нижче:

uс.

Частка в статутному капiталi Балансова BapTicTb Справедлива BapTlcTb

Частка,О% На З1 грудня 2020року НаЗl грудня2020року

ТОВ кКапiтал-Фiнанс> (код за
едрпоу 4з26з848\

10 505 505

Всього 505 505

Протягом звiтного 2020 року, вiдбулися насryпнi змiни в cTaTTi <!овгостроковi фiнансовi iнвестицiТ:
якi облiковуються за методом участi i капiталi iнших пiдприемств>> Балансу:

Компанiя стuulа засновником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Голден Естейт Груп " (код
за еЩРПОУ 4З916649) згiдно Протоколу Загальних зборiв Учасникiв NsOli2020 вiд lб вересня 2020 року
з часткою у статутному капiталi розмiром 25О/о в cyMi 85 l38 тис. грн. На звiтну дату 31 грулня 2020 року
вiдсоток володiння часткою становив 2З,8455Уо згiдно до Протоколу Загальних зборiв Учасникiв
Jф04/2020 вiд24 грудня 2020 року на суму 85 lЗ8 тис. грн. Згiдно п. 1 1 МСБО 28, якщо участь у статутному
капiталi становить бiльше 20Yо та дана iнвестицiя е довгостроковою, вона оцiнюсться по методу участi в
капiталi. Iнформацiя про це в п.З.3.4. роздiлу З цих Примiток, Тому на кiнець звiтного 2020 року,
отримавши фiнансову звiтнiсть Товариства, проаналiзувавши tT, Компанiею було збiльшено балансову
BapTicTb фiнансовоТ iнвестицiТ за рахунок балансовоТ BapTocTi частки на суму 108 тис. грн. Таким чином,
з урахуванням змiн у власному капiталi на кiнець 2020 року, балансова BapTicTb частки Товариства з

обмеженою вiдповiдальнiстю "Голден Естейт Груп" (код за еДРПОУ 4З916649) становить 85 246 тис.
грн..

Компанiя стала засновником Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Спарроу Iндастрiз" (код за
еДРПОУ 438l6998) згiдно Протоколу Загальних зборiв Учасникiв N91l/09//2020 вiд 11 вересня 2020 року
з часткою у статутному капiталi розмiром 20Yо в cyMi б 000 тис. грн. Згiдно п. l1 МСБО 28, якщо участь у
статутному капiталi становить бiльше 20О/о та дана iнвестицiя е довгостроковою, вона оцiнюеться по
методу участi в капiталi. Iнформацiя про це в п.3.З.4. роздiлу 3 цих Примiток. Тому на кiнець звiтного
2020 року, отримавши фiнансову звiтнiсть Товариства, проаналiзувавши if, Компанiею було збiльшено
балансову BapTicTb фiнансовоТ iнвестицiТ за рахунок балансовоТ BapTocTi частки на суму 8З тис. грн. Таким
чином, з урахуванням змiн у власному капiталi на кiнець 2020 року, балансова BapTicTb частки Товариства
з обмеженою вiдповiдатtьнiстю "Спарроу Iндастрiз" (код за еДРПОУ 4З816998) становить б 08З тис. грн,.

Таким чином, керiвництво Фонду вважае, що частка Товариства облiковуються на балансi Фонду за
методом участi в капiталi на кiнець звiтного 2020 року, що представлено у виглядi таблицi нижче:

Tuc.

Частка в стаryтному капiталi Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

Частка,О/о На 31 грудня 2020року На 31 грудня 2020року

ТОВ <Голден Естейт Груп> (код за
едрпоу 4з916649)

2з,8455 85 246 85 246

ТОВ кСпарроу Iндастрiз> (код за
едрпоу 43816998)

20 6 083 6 08з

Всього 9l з29 9l з29

5.7. Поточнi фiнансовi активи
Поточнi фiнансовi iнвестицiТ якi належать до категорiТ 1тримуванi для продажу та вiдображаються

в статгi <<Поточнi фiнансовi iнвестицiЬ> Балансу (р"до* 1160).

В звiтному 2020 роцi Фондом було придбано державнi облiгацiТ ОВДП, HoMiHoBaHi в iноземнiй
валютi (197 шryк) згiдно до ,Щоговору купiвлi-продDку облiгацiй внутрiшньоТ державноТ позики МДД-
0816-0-21998 вiд 24 грудня 2020 року. ,Щержавнi облiгацii ОВДП, утримуються як KopoTKocTpoKoBi

фiнансовi iнвестицiТ та облiковуються по справедливiй BapTocTi з вiдображенням результату переоцiнки у
прибутку чи збитку вiдповiдно МСФЗ 9.
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Тuс. zpH.

Ба;lансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

На 31 грудня 2020року На 31 грудня 2020року

,Щеря<авнi облiгацii (ОВДП), HoMiHoBaHi в
iноземнiй валютi

5 602 5 602

Всього 5 602 5 602

вид цiнних
паперiв, дата
погашеннrI

Код
сдрпоу
eMiTeHTa

PiBeHb лiстинry
КОТИРУВZIЛЬНОГО

списку бiржового

реестру, до якого

включений цiнний
папер

Найменування
кредитного

агенства, яким
присвосно

рейтингову оцiнку
цiнних паперiв

eMiTeHTa

Балансова
BapTicTb,

тис. грн.

Кiлькiсть,

шт.

I_{iHHi папери,

погашення та

отримання

доходу за якими
гарантовацо

кабiнетом
MiHicTpiB

Украiни, дата
погашення 16

грудня 2021 року

000lз480

PiBeHb лiстинry
1,ПФТС;

PiBeHb лiстингу l, УБ

PiBeHb лiстинry l,

ПЕРСПЕКТИВА

Standard & Poor's

Fitch Ratings

Moody's Investors

Service

5 602 \97

Курсова рiзниця вiд змiни курсу в€ulют визначаеться на

господарськоi операцiТ, зокрема купiвлi, прод{Dку, погашення
(витрат), про це в п.п.6.1 роздiлу б цих Примiток.

.Щетальна iнформацiЯ про iнвестИuiТ (вид цiнного паперу, piBeHb лiстинry,
цiннi папери станом на 31 грулня2020 року наведена ни)кче:

рейтингова оцiнка, тощо) у

5.8. Грошовi кошти та ii еквiвалепти
грошовi кошти та ix еквiваленти вкJIючають кошти в банках на поточних рахунках.
Кошти на поточному рахункУ, вiдкритому АТ <Райффайзен Банк АВАЛЬ) (МФо 380805) 0З сiчня 2020

року, вiдобра.lкаються в статгi <Рахунки в банку> Балансу (р"до* 1 167).

Залишок грошових коштiв Фонду станом на 3 l грулн я2020 року на поточнОму рахункУ склав 1 97 тис.

грн., на депозитному рахунку в дТ кРайффайзен Банк АВАЛЪ) (МФО з80805) згiдно до .Щоговору
j\lЪ02l/в6/07-з95 вiд 06 жовтня 2020 року ctgIaB 1 600 тис. грн. якиЙ укJIадено строкоМ На 12 МiСЯЦiВ. Та

облiковуеться за справедливою вартiстю.

Над"i-r"r" фt"*совоТ установИ - одиН з в€DкJIивиХ параметрiв для будь-якого клiента, адже це гарантlя

своечасного повернення депозиту i вiдсугнiсть проблем iз погашенням кредитiв.

26

кожну дату балансу i лаry проведення
та вiдображаеться у складi iнших доходiв

Tuc. zрн,

Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

На31 грудня2020року На 31 грудня 2020року

Каса та рахунки в банках |9,7 19,7

Резерв пiд кредитнi збитки (0) (0)

Каса та рахунки в банках, в дол. США
Банкiвськi депозити 1 600 1 600

Резерв пiд кредитнi збитки (0) (0)

Всього |,79,7 | 19,7

гZ



Нацiональним Банком Украihи, пiд час скJIадання рейтингУ банкiв УкраТни за2020 piK, враховув€Lпися

насryпнi моменти:
-достатнiсть капiталу. Параметр демонструс резерв власних коштlв для екстреного покриття втрат.

-лiквiднiсть. Характеризуе мохt;lивiсть банку зберiгати свою стiйкiсть в стресовiй СИryаЦiТ.

-прибутковiсть установи. .Щемонструе рентабельнiсть фiнансiв, оцiнюсться як сума доходiв i витрат

фiнансовоi установи. Позитивна прибутковiсть банку робить його бiльш стiйкИМ.
-довiра вкладникiв iлюструеться динамiкою депозиту в перiод оцiнювання.
-якiсть активiв. Параметр покtвуе вiдсотки проблемних кредитiв в портфелi установи.
-пiдтримка акцiонерiв. ,ЩаниЙ параметР демонстру€ приналежнiсть до певноТ бiзнес-групи. У разi

стресовиХ сиryаuiЙ банк може додатково фiнансуватися державою, iноземними iнвесторами,

вiтчизняними бiзнесменами.
найбi над|ин банкi

йзeнБaнкAваль>yвiйшoвBoДинaДцятьнaДiйниxбанкiв
УкраТни. Тому резерв пiд кредитнi збитки по депозитному рахунку в АТ <Райффайзен Банк АВАЛЬ),

iнвестицiйНий piBeHb рейтинry якого uaAA, не нараховувався, про це в п.п.3.З розлiлу 3 цих Примiток.

5.9. Похiднi фiнансовi iнструменти (форварлнi контракти)
Протягом iвiтного 2020 року Фондом було придбано форварднi контракти (54 шт) за цiною 100 грн. за

кожний, на загальнУ суму 5 тис. грн. та булИ сплаченi за коштИ спiльногО iнвесryвання i вiдповiдно Фонд

отримав право реалiзувати ui форварлнi контракти в один iз насryпних способiв: (а) шляхом укладення

.ЩоговорУ купiвлi-продажу майнових прав на нерухоме майно (базовий актив) або (б) шляхом подаJIьшого

вiдчужiння форвардного контракту як деривативу TpeTiM особам. Укладенi форварлнi контракти

вiдповiдають вимогам Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни <про затвердження Положення про вимоги

до стандартноi (типовоi) форми деривативiв> вiд 19.04.1999 року J\ъ632.

Базовим активом au цйr" формрлними контрактами е майновi права на одне житлове примiщення

(квартира), що у майбутньомУ буде зареестроване у встановленому законодавством порядку як об'ект

,.руrоrо.О майна пiсля завеРшеннЯ булiвничтВа багатоквартирного житлового булинку з вбудованою

автотоянкою, громадськими примiщеннями та трансформаторною пiдстанцiею на вул. Кульпаркiвськiй,

96 в м.Львовi.
пiд майновими правами за цими форвардними контрактами сторони розумlють речове право на

набутгЯ у майбутнЬому права власностi на об'екГ Hepyxoмocтi пiсля прийняття об'скта будiвництва в

з нНяМУcихцихфaктopiвбулoсфopмoвaнopейтингНaйбiщ

м назва банка
Форма

власностi
КраТна Сайт банку

PiBeHb надiйностi

1 Укрсiббанк приватний Францiя www.my. ukrsibbank. соm наивищии

2, Кредi Агрiколь Банк приватнии Францiя www.credit-agricole.ua наивищии

3, Кредобанк приватнии Польща www.kredobank.com.ua найвищий

4. Правексбанк приватний Iталiя www.Dravex.com.ua високии

5.
Райффайзен банк
Аваль

приватний Австрiя www.aval.ua
високии

6. Ощадбанк державнии УкраТна www.oschadnybank.com державний

7. Укрексiмбанк державний УкраТна www.eximb.com державний

8. Укргазбанк державний УкраТна www.ukrgasbank.com державнии

9. ПриватБанк державний УкраТна www.privatbank.ua державний

l0. Прокредит банк приватнии нiмеччина www.prokreditbank. com, uа достатнlи

ll оТП Банк приватний Угорщина www.otpbank.com.ua достатнlи
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експлуатацiю в установленому чинним законодавством Украiни порядку, та яке пiдлягае вiдчуженню

продавцеМ згiднО договорУ купiвлi-прОдажу майновиХ праВ i набуваеться покупцем (власником

деривативу),
Продавець е власником базового активу на пiдставi наступних документiв:

-Договору оренди землi вiд 26 липня2018 року, зареестрованого у Львiвськiй мiськiЙ радi за
J\ъ3-з090, витяг З реестрУ речовиХ прав на нерухоме майнО про ресстрацiю iншого речового права вiд

з 1 .07.2018р., iндексний номер 1з2,7з654l, кадастровий номер земельноi дiлянки 4610136з00:04:003:0048,

площа 0,З037га., цiльове призначенНя земельноТ дiлянкИ для будiвництва i обслуговування

багатоквартирного житлового булинку з об'ектами торгово-розважальноi та ринковот iнфраструктури;- 
-,Щоговору про булiвництво житлових булинкiв вiд 12 березня 2020 року та додаткiв до нього;

-.Щоговору пiдряду Nsl вiд 04 червня 2020 року;
-До.оuору J\b1 генерального пiдряду вiд15.08.2016 р., Додатку Nsl вiд 02.02,2011 р, lо

Щоговору ."""p-""oio пiдряду llЪt 
"iд 

15.08,2016 Р., ДодатковоТ угоди J\гs1 вiд 02J0.2017 р. ло ,Щоговору

."n*p-"no.o пiдр"ду }lЬl 
-вiд 

15.08.2016 р., .ЩодатковоТ угоди Ns1/01 вiд 27.01.2020 р. ло ,Щоговору

генерального пiдряду J\Гsl вiд 15.08.2016 р.;
-Мiстобулiвних умов та обмежень, затверджених рiшенням виконавчогО KoMiTery ЛьвiвськоТ

мiськоi рали ЛЪ893 вiд 10,08.2018 року;
-Експертного звiry (позитивний) щодо розгляду проектноТ докУментацiТ за проектоМ

вiдповiднО до ""iiд""х даниХ на проектУвання з дотриманням вимог до мiцностi надiйIrостi та

довговiчнОстi об'екта будiвництВа вiд03 вереснЯ 2020 рокУ ]Ф 0з/25-09/20lА затвердженого ТОВ <Перша

приватна експертиза);
.Щозволу на виконання будiвельних робiт вiд 2l вересня 2020 р. NS лв 0|2200921611;

-Акту розподiлу площ (поперелнiй) }lb l вiд 29.09.2020 р.
-спорудження об'екта булiвничтва буле здiйснено на земельнiй дiлянцi заг.Lльною площею

0,зOз7 га, кадастровий номер: 4610l36300:04:003:0048, цiльове призначення зеМелЬНОТ ДiЛЯНКИ: ДЛЯ

будiвництва i обслуговування багатоквартирного житлового булинку з об'ектами торгово-розважальнот

та ринковоТ iнфрастрУктури' 
ITD. та ппийцqmq о6'актя бwпiпниrrтв А ll30r'

-Строк завершення булiвництва та прийнятгя об'екта будiвниuтва в експлуатацlю -
червня 2022 року.

ФондоМ булоуклаЛено з ЗахiДно-УкраiЪСькою регiоНчtльноЮ агропромисловою бiржою,Щоговiр JtO1-

10-20/88 вiд 01 жовтнЯ 2020 рокУ про надання посJryг з органiзацiТ та проведення гryблiчних торгiв

(вiдкритиХ аукцiонiв) з продarкУ форварлнИх KoHTpaKTiB (лериваТивiв) на поставку майнових прав на

об'екти нерухомого майна.
Вiдповiдно до умов даного .Щоговору, предметом договору е надання Захiдно-УкраТнською

регiонально, ч.ропроrисловою бiржою замовнику послуг з органiзацiТ та проведення гryблiчних торгiв

(вiдкритих аукцiонiв) з продаlку форварлних KoHTpaKTiB (деривативiв) на поставку майнових прав на

об'ектИ нер}хомогО майна, а саме: майновi права на житлове примiщення (кварmuра), Що у майбутньому

буле заресстроване у встановленому законодавством порядку як об'ект нерухомого майна пiсля

au"apr"n"" булiвншдтва багатоквартирного житлового булинку з вбудованою автостоянкою,

громадськИми примiЩенLUlмИ та транфОр"uторпо' пiдстанцiеЮ на вул. Кульпаркiвськiй, 96 у м. Львовi,

аФонд зобов'язуеться сплатити Бiржi BapTicTb зазначеноТ послуги вiдповiдно до умов цього договору.

Бiржа зобов'язуiТься органiЗуватИ публiчнi торги у вiдповiдностi до пропозицii з продalку форварлних
коЪтрактiв (дЁривативiв), що надаються, шляхом ресстрацii та забезпечення обiгу форвардних
контрактiв>.'Таким чином, Фондом було понесено витрат за послуги по органiзацii аукцiонiв продажу

форварлншr KoHTpaKTiB ЗахiдньУкраihськоТ регiональноТ агропромисловоТ бiржi на загальну суму 24 тис.

.pn., що вiдображено в складi операцiйних витрат, про це в п.п.6.З. розлiлу б цих Примiток.- 
На звiтНУ ДатУ 3l грулнЯ 2010 рокУ було укладено ,Щоговори купiвлi форварлних KoHTpaKTiB з

фiзичними особами ru.ui-"rу суму 2З 477 тис, грн. та оплачено в cyMi Iб 625 тис, грн. В строкИ вказанi

в вищезrвначених,Щоговорах.
Витрати вiд реалiзацiТ фiнансових iнвестицiй було вiднесено до скJIаду <Iнших витрат) (рядок 2210)

кЗвiry про фiнанСовi резульТати) В cyMi 5 тис. грн., про це в п,п.б.5 розлiлу б цих Примiток. Дохiд вiд

прооЫr фiнансових lнвестицiй було вiднесено до скJIаду <Iнших доходiв> (рялок 2240) кЗвiry про

фiнансовi p..yn"rur"> в cyMi 2з 477 тис. грн., про це в п.п.6.1.роздiлу б цих Примiток.- 
,Щоговори, що укJIаде"i nu 

"rро* 
бiльше 12 мiсяцiв, оцiнюються на звiтну дату 31 грулня 2020 року за

справедлиВою вартiстЮ за вирахуванням збитКiв вiд знецiНення та cyMHiBHoT Заборгованостi, про це п.п,6,1

цих Примiток.
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5.10. Щебiторська заборгованiсть
Щебiторська заборгованiсть з фiксованими або обумовленими платежами, що не котируЮтьСЯ На

активному ринку, класифiкуються як кдебiторська заборгованiсть за виданими авансами> та <iнша

поточна дебiторська заборгованiсть> i облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням збиткiв

вiд знецiнення та cyMHiBHoT заборгованостi.
СтаноМ на 3 1 грулН я 2020 рокУ ФонД не маВ прострочеНоТ та знецiненоi дебiторськоТ заборгованостi.

Балансова uupri"r" дебiторськоТ заборгованостi приблизно дорiвнюс ii справедливоТ BapTocTi.

при визначеннi погашення дебiторськоI заборгованостi Фонд враховуе буль-якi змiни

кредитоспРоможностi дебiтора за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтноi дати.

,Щебiторська заборгованiсть за станом на 3 1 грулн я 2020 представленi таким чином:
т.,

Прострочена дебiторська заборгованiсть

ризику з використанням iндивiдуального
.Щебiторська

вiдсугня, Фонд
пiдходу.

Фонд надае узгодженнJI
звiтного перiоду в розрiзi

дитних збиткiв:

заборгованiсть Фонду не мае забезпечення.
проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного

залишкУ резервУ пiд збиткИ на початок звiтного перiоду до залишку на кiнець

класiв фiнансових iHcTpyMeHTiB у формi таблицi. Змiни щодо очiкуваних

uс.

На 31 грулня 2020 року

.щебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами 2

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв (вiдсотки

за договорами позик) 916

очiкуванi кредитнi збитки щодо дебiторськот заборгованостi з нарахованих

доходiв (вiдсотки за договорами позик)
0

@оргованiсть (договори позики)

Вiдображення премii за рахунок руху коштiв (за договорами позик)

,щебiторська заборгованiсть за форварлними контрактами

ВiдображеНня премiТ за рахунок руху коштiв (за договорами позик)

2l7 000

6 308

6 852

(360)

Очiкуванi кредитнi збитки щодо iншоi дебiторськоi заборгованостi (за

договорами позик)
(2з)

Всього 2з0,755

Резерв пiд збитки що оцiнюсться в cyMi, яка

дорiвнюе:

На 31 грулня
2020 року

На 01 сiчня
2020 року

Причини змiн

1 2-мiсячним очiкуваним кредитним
збиткам,
В т.ч.: за депозитами;
За дебiторською заборгованiстю

2з

2з

Кредитний ризик
майже вiдсутнiй

очiкуваним кредитним збиткам протягом
строку дiТ за:

(i) фiнансовими iнструментами, за якими
кредитний ризик зазнав значного зростання
з моменту первiсного визнання, але якi не е

кредитно-знецiненими фiнансовими
активами
В т.ч.: за депозитами;
За дебiторською заборгованiстю (позики)

(ii) фiнансовими активами, що е кредитно-
знецiненими на звiтну даry (але не с
придбаними або створеними кредитно-
знецiненими активами) _
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В т.ч,: за депозитами;
За дебiторською гованiстю (позики
(iii) торговельною дебiторською
заборгованiстю, договiрними активами або

дебiторською заборгованiстю за орендою,

для яких резерв пiд збитки оцiнюеться
вiдповiдно до параграфа 5.5.15 МСФЗ 9

фiнансових активiв, що е придбаними або

створеними кредитно-знецiненими
iнансовими активами

iгальнacyмapезepByпiдoчiкyвaнiкpeдитнiзбиткиcкJlaлa30тиc.гpн.
якi були вiднесенiдо скJIаду <<Iнших операцiйних витрат), про це в п.п. 6.4. роздiлу б цих Примiток.

б. Розкриття iнформачii, що пiдтверджу€ cTaTTi поданi у фiпансових звiтах
Фонд далi "аЪЙить 

додаткову iнформацiю, яка необхiдна для кращого розУмiннЯ РеЗУЛЬТаТiВ

дiяльностi Товариства:
облiкова полiтика щодо визнання доходу;
види доходiв та витрат за кожною групою для розумlння звlтност1 користувачами;

скJIаД i сумУ витрат, вiдображених у статтях кIншi операцiйнi витрати)) та <<Iншi> витрати) Звiry про

сукупний дохiд>.

б.1. Структура доходу
Дохiд вiд реалiзацiТ послryг та iншi доходи за перiод з 23 сiчня 2020 року по З 1 грулня 2020 року

представленi таким чином:
Tluс.

За перiод з 23 сiчня
2020р. по Зl грудня

2020р.

Чrсr"И доiiд (виручка) вiд реалiзацii продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг)

Щохiд вiд участi в капiталi 192

Iншi операцiйнi доходи: зменшення резерву пiд кредитнi збитки

HapaxoBaHi вiдсотки на залишки коштiв по рахункам

,7

з2

Iншi фiнансовi доходи: HapaxoBaHi вiдсотки по договорам позик

Амортизацiя премii7 дисконту по договорам позик

Нарахована премiя по кредиторськiй заборгованостi

Нарахована премiя по договорам продiDку деревативiв

1,720

16 848

з,l47

258

Iншi доходи: вiд продажу фiнансових активiв

Переоцiнка фiнансових iнвестицiй

2з 477

2,7

Всього дохiд 46 з08

.Що складу <Доходiв вiд участi в капiталi> (рядок

доходи вiд переоцiнки часток у статугних капiталах'
про фiнансовi результати> увiйшли
облiковуються в активах Фонду на

2200) кЗвiry
Товариств, що

суму l92 тис. грн..' Ё звiтному 2020 рочi Фонл отримав iнший операцiйний дохiд, що вiдображено в складi кIнших

операцiйних доходi*r' (рядок 2120) <Звiry про фiнансовi результати> вiдсотки по заJIишкам коштiв на
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рахункаХ скJIчIJIИ З2тис. грн,, про це в п.п. 5.8. роздiл 5 цих Примiток. Також, до скJIаду iнших операцiйних

доходiв cyMi 7 тис. грн. увiйшла сума вiд зменшення резерву пiд кредитнi збитки вiд погашення позик та

нарахованих вiдсоткiв по ним, п.п. 5.10. роздiл 5 цих Примiток.
,Що складу кIнших фiнансових доходiв>> у звiтному 2020 poui увiйшли HapaxoBaHi вiдсотки за

,Щоговором вiдсотковоi позики та вiдобраясенi в рядку 2220 <Звiту про сукупний дохiд> в розмiрi 1 720

тис. грн, Первинне вiдображення премiТ при приведеннi BapTocTi кредиторськоТ заборгованостi до

справедливоТ BapTocTi в cyMi З'747 тис. грн., яка виникJIа згiдно заборгованостi Фонду за частки в

стат},тниХ капiталах Товариств, якi знаходяться в активах Фонду, про це в п.п.5.6. роздiлу 5 цих Примiток.

Первинне вiдображеНня премii за договорами продarКу форвардНих KoHTpaKTiB в cyMi 258 тис. грн., про

це в п.п.5.9. цих Примiток. Також до скJIаду <<Iнших фiнансових доходiв> входить премiя/дисконт по

.Щоговорам позик, якi виникають в результатi приведення BapTocTi позик на балансi у вiдповiдностi до

"прu""!п""оIвартостiвсумi16848тис.грн.. 
Прочейдетьсявп.4.5.цихПримiтоктапредставленонюкче

у виглядi таблицi:
Tl

В звiтному 2020 рочi <Iншi доходи)) (рядок 2240) кЗвiry про сукупний дохiд> в розмiрi 2з 4,77 тис. грн.

виникJIИ вiд продажу фiнансових iнвестицiй, про це в п.п.5.9. роздiлу 5 цих Примiток. Також до складу

iнших доходiв увiйшли kypcoBi рiзницi, якi виникли вiл переоцiнки фiнансових iнвестицiй, про це в

п.п.5,7. роздiлу 5 цих Примiток.

6.2. Iншпй сукупний дохiд
<Iнший сукупний дохiд> Фонд, за piK що закiнчився З 1 грудня 2020 року, не отримував.

6.3 Операчiйнi витрати
OcHoBHi ""rpui" Фонду, що пов'язанi iз здiйсненням ii господарськоi дiяльностi с

адмiнiстративнi ""rpur", 
Загальний розмiр цих витрат за перiод з 01 сiчня 2020року по 31 грулня

31

uc.

N, Контрагент та Nэ

договору позики
Сума

договору
на кiнець
2020 року

Вiдсоткова
ставка по
договору,

о/о

Ринкова
ставкцYо

Щата
видачi

Строк лii
договору

.Щисконт /

премiя за
2020 piK

Амортизацiя
дисконту /

премii за
2020 piK

l тов
<Капiтал-

Фiнанс> (код
за еЩРПОУ
4З26З848) Nч
ФI(п)_28l09-1
вiд 28.09.20р.

0 25 з,9 28.09.20р. 27.09.2|р. 5 160 (5 160)

2 тов
<Капiтал-

Фiнанс> (код
за е,ЩРПОУ
4З263848) Nэ
ФI(п)-l6110-2
вiд l6.10,20p.

89 000 1l 3,9 16.10.20р. 15.10.2l р. 7 зз9 (2 388)

з тов
кКапiтал-

Фiнанс> (код
за еДРПОУ
43263848) Nл

Фцп)-18/11-4
вiд 18,l 1.20p.

20 000 24 з,9 l8.1 l .20р. 17.||,21р. 3 870 (369)

4 тов
<Спарроу
Iндастрiз>

(код за
едрпоу

438l6998) J\b

Ф(п)-27l10_3
вiд 27.10.20р

108 000 1 з,9 21.\0.20р, 26.09.2|р, 479 (2622)

Всього 217 000 16 848 (10 539)
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За перiод з 23 сiчня 2020р. по 3 1

грудня 2020р.
Нотарiальнi послуги 9

!епозитарнi послуги 6

Кодифiкацiя цiнних паперiв 2

Послуги з обслуговування рахунку в цiнних паперах 2

Послуги оренди 18

Винагорода КУА з95

Послуги бiржi (проведення аукцiонiв) 24

Аудиторськi послуги 40

Витрати на ресстрацiю регламенту 1

,Щержмито 1

1

Витрати за розрахунково-касове обслуговування банкiв 6

Витрати на сплату державного мита за емiсiю акцiй 106

Всього б11

2020 року, складас бl 1 тис. грн., якi розподiляються за наступними елементами:

6.4. Iншi операцiйнi витрати
,Що склалУ <<IншиХ операцiйнИх витрат) за звiтний 2020 piK ФонД вiднiс формування резерву пiд збитки

у cyMi З0 тис. грн., що виник згiдно .Щоговорiв вiдсотковоТ позики.

кIншi операцiйнi витрати) станом на 3l грулня2020 та на 31 грулня 20l року представлено таким

чином:
uc.

За перiод з 23 сiчня 2020р. по 3 1

грудня 2020р.

Iншi операцiйнi витрати 30

Всього 30

6.5.Iншi витрати
У складi i<I"ши* витрат) за звiтний 2020 piK Фонд вiдобразив KypcoBi рiзницi вiд переоцiнки

фiнансових активiв утримуваних в iноземнiй валютi, про це в п.п. 5.7. розлiлry 5 цих Примiток.
Tt.uc. ерн.

За перiод з 23 сiчня 2020р. по 3 1

грудня 2020р,

Переоцiнка фiнансових iнвестицiй 49

Витрати вiд реалiзацii фiнансових iнвестицiй 5

Всього 54

Tuc,

з2
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6.б. Фiнансовi витрати
,Що кФiнаНсовиХ витрат) у 2020 роцi Фонд вiднiс амортизацiю премii, розрахованоТ по методу

ефективноТ ставки вiдсотка, у cyMi |2 409 тис. грн.
кФiнансовi витрати) станом на 31 грулня2020 piK представленi таким чИНОМ:

uc.

Фiнансовi витрати

За перiод з 23 сiчня 2020р. по 31

грудня 2020р.

Амортизацiя премii7дисконту за договорами позики 10 5з9

Амортизацiя премii за договорами продаэку деривативiв 6|9

Амортизацiя премiТ за кредиторською заборгованiстю 1 25]'

Всього |2 409

При методi ефективноi ставки вiдсотка на дату погашення позики неамортизована частина премii буле

дорiвнювати нулю, а також дебiторська заборгованiсть i поточна чиста величина виданих позик будуть

"пi"пuдur". 
Тоьто, цей метод rрунтусться на припущеннi, що витрати на сплату вiдсоткiв по позикам за

кожний перiод - це невиплачена частина вiдповiдного зобов'язання, помножена не на встановлену по

договору "iu"*y 
вiдсоткiв, а на ринкову ставку вiдсоткiв. При застосуваннi цього методу сума витрат на

"ппury-uiдсоткiв 
по позицi i величина амортизацii надбавки по позицi змiнюються

б.7.Статутний капiтал
Станом на 31 грулн я2020 рокУ Фонд мас виtryщенi простi iMeHHi акцiТ в кiлькостi 5 905 шryк заГа,'IЬНоЮ

сумою 5 905 тис. грн,. HoMiH-""u BapTicTb кожноТ акцiТ становить 1000 грн.. Форма iснування акцiй - без

документарна.. АкцiТ розмiщенi в повному обсязi.

,Щата ресстрацii випуску акцiй - 28 лютого 2020 року, номер ресстрацiт 002169.

I1por"ro* звiтного iOZO ро*у вiдбулися насryпнi змiни у власному капiталi: розмiщення акцiй Фонду в

кiлькостi 109 874 штук на суму 214 089 тис. грн. з яких |04 2|5 тис. грн. скJIаВ додатковиЙ капiтал .

СтаноМ на 31 грулНя рокУзареестроВаний статУтний капiТал складаС 505 905 тис. грн,, додатковий

капiтал становить 1042115 тис. грн., нерозподiлений прибуток становитьЗЗ 204 тис. грн. та неоплаченого

капiталу в розмiрi 396 0З l тис. грн..
таким чином, власний капiтал в фiнансовiй звiтностi представлено на З1 грулня 2020 року наступним

чином:
Tuc.

б.8.Iншi поточнi зобов'язання
На З l грулня2020 року Фонд не мас кIнших поточних зобов'язань>>.

6.9.поточна, торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Iншi поточнi зобов'язанrш за станом на 3 1 грулня 2020 року представленi таким чином:

Tl

На З 1 грудня 2020 року

Статутний капiтал 505 905

.Щодатковий капiтал l04 215

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) зз 204

неоплачений капiтал (396 031)

Вилучений капiтал

Всього 247з
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На 3 1 грудня 2020 року

Торговельна заборгованiсть за роботи, послуги 54

lншi поточнi зобов'язання 0

Всього 54

Тuс.

Пот""на -редиrорська заборгованiсть у cyMi 54 тис. грн. представляе витрати перед Керуючою
компанiеЮ з управлiння активами та депозитарною установою, де облiковуються акцii Фонду.

Прострочена кредиторська заборгованiсть станом на 3 1 грулня 2020 року у Фонлу не

облiковуеться.

б.10. Дивiденди
За перiод з 0l сiчня 2020 року по 31 грулн я 2020 року акшiонерами Фонду не приймалося рiшень щодО

виплати дивiдендiв, тому дивiденди не виплачувалися.

б.11. Крелиторська заборгованiсть з одержаних aBaHciB
Станомtru 31 .рудпя2O2О року кредиторськоТзаборгованостi з одержаних aBaHciB Фонд не мае.

6.12. Iншi довгостроковi зобов'язання
СтаноМ на З1 груЛня 2020 рокУ Фонд мае довгострокову кредиторську заборгованiсть за частки у

статутних капiталаiто*чрr"r", 
"Ki 

знаходяться в активах Фонду, про це в п.п. 5.7. розлiлУ 5 цих Примiток.

Iншi довгостроковi зобов'язання за станом на 3 1 грулн я 2020 року представленi такиМ чином:
Tluс.

Контрагенти,
договiр

Сума
заборгованостi

,Щата
виникнення

,Щата
погашення

,Щисконт
/ премiя
за2020

piK

Амортизацiя
дисконту /

премiТ за
2020 piK

Сума
заборгованостi
на кiнець 2020

року

ТОВ кГолден
Естейт Групu
(код за
едрпоу
4з9|6649),
Протокол
ззу
NsO1/2020 вiд
16.09.2020р.

85 138 l6.09,2020p. 16.09.2021р. (3 501) 1 004 82 64

тов
кСпарроу
Iндастрiз>
(код за
сдрпоу
43816998),
Протокол
Ns11/09/20
вiд
1 1.09.2020р.

6 000 1 1.09.2020р. 1.10.2020р. (247) 241

Всього 91 l38 (3 748) | 25]l 82 64]l

7.Розкриття iншоi iнформаuii
7.1.YMoBHi зобов'язання
7.1.1. Судовi позови

Станом на Зl грулня 2020

учасником судових процесiв та
позови.

року Фонд вiд власного iMeHi i за власний рахунок не явля€ться

проти Фонду не висувrrлися претензii та вiдсутнi буль-якi судовi

з4
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7.1.2. Оподаткування
Внаслiдок наявностi в украТнському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiЛЬШ НiЖ

один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що скJIалася в нестабiльному економiчному середовищi,

за якоТ податковi органИ пiддадутЬ cyMHiBY певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва
економiчноТ дiяльностi Фонду, ймовiрно, що Фонд змушений буде сплатити додатковi податки, штрафи

та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви пiд

знецiненнЯ, а такоЖ на ринковий piBeHb цiн та угоди. На думку керiвництва Фонд сплатив yci податки,

тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податков.i збитки. Податковi звiти можуть переглядатися

вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокlв.
I

7.2. Вплив iнфляuiТ
КритерiТ, 

"Ki 
*араптеризують показник гiперiнфляцii i передбаченi у параграфi з мсБО 29, асаме,.

основна маса населення вiддае перевагу збереженню cBoik цiнностей у формi немонетарних активiв

або У вiдноснО стабiльнiЙ iноземнiЙ валютi. Суми, угримуванi в нацiональнiй валютi, негайно

iнвесryються для збереження купiвельноТ спроможностi;
основна маса насеЛення розгЛядае грошОвi сумИ не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно

стабiльнiй iноземнiй валютi. Щiни мохgrгь також наводитися в цiй валютi;
продn2К та придбаНня на умовах вiдстрочки платежу здiйснюсться за цiнами, якi компенсують

очiкувану втрату купiвельноi спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, HaBiTb якщо цей строк

с коротким;
вiдсотковi ставки, заробiтна платата цiни iндексуються згiдно iндексу uiH;
кумулятивНий piBeHi iнфляцiТ за трирiчнИй перiоД наближаеться до 100О% або перевищуе цей piBeHb.

Bpuro"y..r" офiчiи"i данi ,Щержавноi служби статистики Украiни, кумулятивний piBeHb iнфляцiТ за

трирiчний перiод, вкJIючаючи 2016,201"7 та 2018 роки, скJIав ||1,97оh.- 
Ще ствоРило передУмови длЯ виникненнЯ питання необхiдностi проведення перерахунку фiнансовоТ

звiтностi згiдно з МСБО 29 за201t7 та 2018 роки.
ЯкщО ж врахуваТи додаткоВi характеристики, то вzDкJIивим фактором с динамiка змiн рiвня iнфляцiТ.

Так, piBeHb iнфляuii у 2О16 роui - 12,4Уо,В20|'| poui - 9,|Yо,ь 2018 рочi -9,5Уо.
За пiдсумКами ZOlq року piBeHb iнфляuii в YKpaiHi скоротивсЯ до шестирiчногО MiHiMyMy - до 4,1О/о.

Щефляцiя в грулнi - це взагалi вперше. Але що далi?
i{астiльк" 

"1"..uu" 
зниженнЯ рiвня iнфлЯцiТ сталО сюрпризом для Bcix, HaBiTb для самого Нацбанку, який

встановлюВав минулоРiчниЙ орiентиР на piBHi 5о/о +l в.п. Бiльш того, минулий грудень став перrrlим (!) в

украТнськiй новiтнiй icTopiT (з 1992 року), коли була зафiксована дефляцiя у мiсячному вимiрi. ,Щля

зимового перiоду, коли деякi товари сезонно дорожчають, це аномалiя,

З одногО боку, докОнаниМ фактоМ тепеР е те, щО Украiна вибула зi списку краТн-аlтсайдерiв з

надвисокиМи показниками iнфляцiТ. I макроекономiсти цьому радiють, оскiльки це позитивно позначиться

на кредитних рейтингах краi'ни, бо знизить BapTicTb боргових запозичень, що покращить ситуацiю з

боргЬвим навантzDкенням на бюджет та eKoHoMiKy в цiлому. З iншого ж боку, населення, яке зараз радiс
зниженню цiн на товари, незабаром зрозумiс, що роботодавцi не зможуть бiльше пiдвищувати зарплати

(а держава - пенсii) настiльки значними темпами, як це було ранiше. Тут лише одна надiя на те, що

"u*рьa*опомiчна 
цiнова стабiльнiсть, яку попри все намагаеться пiдтримувати НБу, рано чи пiзно

.-yu"r" реальнi iнвестицii, якi "розiгрiють" eKoHoMiKy та збiльшать зайнятiсть. Тобто у людей з'явиться

бiльше можJIивостей для заробiтку, а у Пенсiйному фонлi бiльше BHecKiB,

така динамiка може буiи арryментом для судження щодо невикористання норм мсБо 29 на тlй
пiдставi, що eKoHoMiKa УкраТнИ з 2016 року поччШа виходити зi стану глибоких iнфляцiйних процесiв.

Прогноз НБУ щодо iнфляцii на 2019 piK - 6,З% t 5Yо на кiнець 2020 року. 
в) iпроаналiзувавши iншi критерii, можна приtryстити, що за покЕlзниками наведеними у пlдпунктах

г) параграфа 3 МСБО 29 економiчний стан в YKpaTHi не вiдповiдае сиryацii, що характеризу€ться

.iперiнфл"цiсю. Швидке сповiльнення iнфляцiТ у 20lб роцi дозволило понизити облiкову ставку 4 рази
npor".o" 2017 року - до |4,5О/о рiчних. На кiнець 2019 року iндекс iнфляцiI становив |З,5Yо рiчних.
Проr".о11a звiтного 2020 року облiкова ставка знижувzrлася BiciM раз та на кiнець року становить бо/о,

Як наслiдоК, з 20 l б року спостерiгалося зниження вiдсоткових ставок за депозитами. KpiM цього, iндекс

заробiтнот плати у липнi, серпнi 2020 року скJIадав менше 100%. Також, не можна стверджувати, що

продд1К та придбаНня на умовах вiдстрочКи платежУ здiйснюеться за цiнами, якi компенсують очiкувану

втрату купiвельнот спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим паче, якщо цей строк €

коротким.
Керiвництвом Фонду було розглянуто, чи icHyToTb подiТ або умови, якi можуть поставити пiд значний

cyMHiB здатнiсть Фонду безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi висловлення управлiнського
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персоналу щодо здатностi Фонлу безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно вимог МСА 570

<Безперервнiсть> (переглянlтого), та визначено, що icHyc (чи не icHyc) суттсва невизначенiСТЬ, ЩО

стосуетьсЯ подiЙ або умов, якi окремО або в сукуПностi можУть поставиТи пiд значний cyMHiB здатнiсть
Фонду безперервно продовжувати дiяльнiсть. Несприятливе зовнiшне середовище в KpaTHi в умовах
складнот полiтичноi сиryацii, коливання курсу нацiона-пьнот валюти, вiдсутнiсть чинникiв покращення

iнвестицiйного клiмату можуть надалi мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан

Фонду, характер якого на поточний момент визначити неможJIиво. Керiвництво Фонду не iдентифiкувало

суттсвоТ невизначеностi, яка могла б поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Фонду безперервно

продовжувати дiяльнiсть, тому використовувало припущення про безперервнiсть функuiонування Фонду,

"* 
о."о"й для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв. Сутгевих суджень Керiвництва щодо облiкових

оцiнок впливу пандемiТ CovID-l9 та запровадження карантинних та обмежувuLпьних захолiв на

невизначеНiстi оцiнкИ та розкриТтя у фiнанСовiй звiтностi Фонду iнформаuiТ пов'язаноi з вiдповiдними

облiковими оцiнками ця фiнансова звiтнiсть не мiстить, так як скJIадена до настання цих подiй.

зважаючи на те, що Ъгiдно з МсБо 29 проведення перерахунку фiнансо.воi звiтностi е питанням

судження Фонд приймае рiшення щодо не проведення перерахунку показникiв фiнансовоi звiтностi за

перiод з 23 сiчня 2020 року по 31 грулня 2020 року.

7.3. Сryпiнь повернення дебiторськоi заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Фонд здiйснюЬ сuою дiяльнiсть в умовах загальноi кризи вiтчизняного економiчного середовIlща, яка

характериЗуеться обмеженiстю внlтрiшнього iнвестицiйного потенцiалу, низькою привабливiстю

ceKropiu екъномiки для iHBecTopiB, зниженням конкурентоспроможностi нацiональноi економiки, низьким

piBHeM лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим piBHeM iнфлячiт, на яку впливае зниження темпiв

ЬкономiчнО.о ро.""r*у у свiтоВiй Ькономiцi та, бiльшоЮ мiрою, суспiльно-полiтичнi подiТ в KpaiHi.

Керiвництво не викJIючuЬ i""у"urппя ймовiрностi того, що активи не зможугь буги реалiзованi за Тхньою

балансовою вартiстю в ходi звичайноТ дiяльностi Фонду.

7.4. Розкриття iнформацii про пов'язанi сторони
.Що пов'язаних cTopiH або операцiй з пов'язаними сторонами нzLпежать:

пiдприемства, якi прямо або Ьпосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж

перебувають пiд спiльним контролем разом з Фондом;
асоцiйованi компанii;
спiльнi пiдприсмства, у яких Фонд е контролюючим учасником;
члени провiдного управлiнського персоналу Фонду;
близькi родичi особи, зазначеноi вище;
компанii', що контролюють Фонд, або здiйснюють суттевий вплив, або мають с)""ггевий вiдсоток

.o-i'o""'.fiiНir'nu, 
по закiнченнi труловоIдiяльностi працiвникiв Фонду або буль-якого iншОГО СУб'еКТа

господарювання, який е пов'язаною стороною Товариства.
ЗгiднО з МСБО 24 зв'язанасторона- фiзична особа або суб'ект господарювання, зв'язанi з суб'ектом

господарювання, що скJIадае свою фiнансову звiтнiсть:

фiзйчна особа або близький родич такот особи е зв'язаною стороною iз суб'ектом господарювання, що

звiryе, якщо така особа:
контролюе суб'ект господарювання, що звiryе, або здiйснюе спiльний контроль над ним;

мае суттевий вплив на суб'скт господарювання, rIlo звiryс;
е членом провiдного управлiнського персоналу суб'скта господарювання, щО звiтус, абО

материнського пiдприсмства суб'скта господарювання, що звiryе;
суб'ект .о".rодuрa"ання е зв'язаним iз суб'ектом господарювання, що звiryс, якщо виконуеться будь-

"-";ЪТJ;'JjliЬо"о.вання та суб'скт господарюваннJI, що звiryе, е членами однiеТ групи (а це ОЗНаЧае,

що кожне ,ur"prn""*e пiдприсмство, дочiрне пiдприемство або дочiрнс пiдприемство пiд спiльним

контролем е зв'язанi одне з одним);
ьдин суб'ект господарювання с асоцiйованим пiдприемством або спiльним пiдприемством iншого

суб'скта господарювання (або асоцiйованого пiдприемства чи спiльного пiдприемства члена групи, до якоТ

нzшежить iнший суб'скт господарювання);
обидва суб'екти господарювання е спiльними пiдприемствами однiет TpeTboi сторони;

один суб-'скт.о"подuр16"ання е спiльним пiдприемством третього суб'екта господарювання, а iнший

суб'ект господарювання е асоцiйованим пiдприсмством цього третього суб'скта господарювання;

суб'скт .о"подuрtg"ання е програмою виплат по закiнченнi труловот дiяльностi працiвникiв або

суб'скта aо"подuрr"ання, що з"irуЬ, або буль-якого суб'скта господарювання, який с зв'язаним iз

зб
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суб'сктом господарювання, що звiтус. Якщо суб'скт господарювання, що звiryе, сам е такою програмою
виплат, то працедавцi-спонсори також е зв'язаними iз суб'ектом господарювання, що звiryе;

суб'скт господарювання перебувае пiд контролем або спiльним контролем особи, визначенОТ в ПУНКТi

а);
особа, визначена в пунктi а) i), мае значний вплив на суб'ект господарювання або е членом провiдногО

управлiнськогО персонirлУ суб'скта господарювання (або материнського пiдприсмства суб'екта
господарювання).

ОперацiЯ зi зв'язаною стороною - передача pecypciB, послуг або зобов'язань мiж суб'ектом

господарюВання, щО звiryе, та зв'язаноЮ стороною, нез€шежно вiд того, чи призначаеться цiна.
Близькi родичi фiзичноI особи - члени родини, якi, за очiкуванням, мож)ль впливати на таку особу

або перебувати пiд ii впливом при здiйсненнi операцiй iз суб'ектом господарювання та охоплюють:

дiтей, чоловiка/дружиtry чи шлюбного партнера такоi фiзичнот особи;

дiтей чоловiка/дружини чи шлюбного партнера такоТ фiзичноi особи;

утриманцiв rur.oi'6i.".rHoT особи або чоловiка/лружини чи шлюбного партнера такоi фiзичноТ особи.

7.4.1.Iнформацiя про учасникiв та Голову наглядовоi ради Фонду

Група Ns
з/п

Повно найменування
юридичноi особи -

учасника чи прiзвище,
iм'я, по батьковi

фiзичноi особи -

учасника, голови
наглядовоi ради
корпоративного

iнвестицiйного фонду

Код за еДРПОУ
юридичноi особи -

учасника або

ресстрачiйний номер
эблiковоI картки платника
податкiв фiзичноi особи -

учасника, голови
наглядовоi ради

коопоDативного фонду *

Мiсцезнаходкення
юридичноi особи чи

паспортнi данi фiзичноТ
особи, щодо якот подасгься

iнформацiя

Частка в

стат}тному
капiтмi

корпоративного
фонду, 

О%**

Належнiсть фiзичноi особи -

учасника до суб'ектiв,
визначених ýfaцglQ,f Закону

Украiни кПро запобiгання
корупчii>, таlабо частка

державноТ чи комунальноi
власностi у юридичнiй особi -

учаснику

1 2 J 4 5 6
,7

А Учасники -

фiзичнi особи

1
Чухен Максим

Львович
29992l'8714

Поспорт серiя КА N9

819808 вiд 19 травня
1998р., виданий

3алiзничним Рв Лму
УМВС Украiни у
львiвськiй обл.

Мiсце проживоння
м.Львiв-Рудно, вул.

Мiцькевича, буд.8

|з,,7l не належить

Б Учасники -
юридичнi особи

l

Приватне
пiдприемство

<квитковi Системи

Гастролi Юей>

з9296,75,7

7902l, MicTo Львiв,
вулиця

Кульпаркiвська,
. бул.93А

,72,8

Товариство
з обмеженою

вiдповiдальнiстю

<Прем'ер EKciM>

1,522з988

'790З4, MicTo Львiв,
вулишI Пасiчна,
бул,.162

9,4l

Товариство
з обмеженою

вiдповiдальнiстю
кАссетс Кепiтал>

4з49962]'

'790З4, MicTo Львiв,
вулиця Кам'янецька,

буп. ЗЗ
4,08

в Голова
наглядовоi ради

1
Чухен

максим Львович
29992|8,714

паспорт cepii КА
8 1 9808,

виданий 19 травня
l998 року

залiзнлтчним Рв Умвс

\з,7 | не належить

з7

/з



УкраiЪи у Львiвськiй
областi

Усього: l00

* Д* фi."чних осiб, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийнятгя реестрачiйного номера

облiковоi картки платника податкiв, повiдомили про це вiдповiдний контроJIюючий орган та мають вiдмiтку в

паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер пасllорта,
** PoipaxyHoK вiдсотка здiйснюсться вiдносно акцiй корпоративного фо"ду, що перебувають в обiгу.

7.4.2. Iнформацiя про пов'язаних осiб фiзичних осiб - учасникiв, якi володiють часткою, що

стаповить не менше 20 7о статутного капiталу Фонду

- Д* Оlar""их осiб, якi череЗ cBoi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийнятгя ресстраuiйного номера облiковоi картки

nrur""*u податкiв, по"iдомили про ue вiлповiлний контролюючий орган та мають вiдмiткУ в паСпоРтi, 3zВНаЧаЮТЬСЯ СеРiЯ (За

наявностi) та номер паспорта,

**Т-торговЦiцiннимИпаперами,К-компанiiЗуправлiннЯактивами,,Ц,-ЩентральНийдепозитарiй,ду-депозитарнiустанови,
З-зберiiачiакгивiВiнститугiВспiльногОiнвестування,О-органiзатОриторгiвлi,Н-оцiнювачiмайна,А-аудитори(аудиторськi
фiрмиj, I - iнше .о.полuр.iп. товариствО (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 7о),

7.4.З. IнфоРмацiЯ про пов'яЗаних юриДичниХ осiб, У яких беруТь участЬ учасники - юридичнi особи,

якi володiЮть часткоЮ, що стаIIоВить не менше 20 Уо СТаТУтного капiталу Фонду

- Т - -р-rЦi цiннимИ па11ерами, К - компанiiз управлiння активами, ,Щ - Щентральний депозитарiй, ,ЩУ - депозитарнi

уaruпо"r,З-зберiгачiuпr""iuiнститутiвспiльногоiнвестування,О-органiзаториторгiвлi,Н-оцiнювачiмайна,А-
аупиториlаудитЬрськi фiрми), I - iнше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб

у ньому не менше 20 %).

]ф
з/п

Прiзвище, iм'я,
по батьковi

фiзичноi особи -

учасника
корпоративного
фоrду, членiв iT

ciM'i та iнших
пов'язаних осiб

Реестрачiйний
номер облiковоi
картки платника
податкiв фiзичноi
особи - учасника
корпоративного
фонду, членiв iT

ciM'i та iнших
пов'язаних осiб*

Символ
юридичноi

особи, щодо
якоi icHye

пов'язанiсть**

Код за
сдрпоу

юридичноi
особи, щодо
якоi icHye

пов'язанiсть

Повне найменування
оридичноi особи, щодс
якоi icHyc пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи,
щодо якоi icHye

пов'язанiсть

Частка в

стат},тному
капiталi

пов'язаноi
особи,Yо

1 2 J 4 5 6
,7

8

м
зlп

Повне
найменування, код

за еЩРПОУ
учасника

корпоративного
iнвестицiйного

фонду

Символ
юридичноi

особи, щодо якоi
icHyc

пов'язанiсть*

Код за
едрпоу

юридичноi
особи, щодо

якоi icHyc
пов'язанiсть

Повне найменування
юридичноi особи, щодо якоi

icHyc пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноТ особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Частка в

статутному
капiталi, 7о

1 2 J 4 5 6 1

1

Приватне
пiдприсмство

кквитковi
Системи

Гастролi Юей>,
з9296,757

l 4з467з22

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
КЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСЧФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИИ
КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
(кАЙроСD

01 13з
MicTo КиiЪ,

вулиця евгена
Коновальrц,

бул.3бЕ

,I2,8

38

/,?



N9

з/п
Повне найменування, код за
СДРПОУ юридичноi особи -

учасника корпоративного
iнвестицiйного фонлу

Код за СДРПОУ
юридичноi особи або

ресстрацiйний номер
облiковоТ картки платника
податкiв фiзичноi особи,

щодо якоi icHye
пов'язанiсть*

Повне найменування
юридичноi особи або

прiзвище, iм'я, по
батьковi фiзичноi
особи, щодо якоi
icHyc пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи абс

паспортнi данi
фiзичноi особи,
щоло якоi icHyc

пов'язанiсть

Частка в статутному
капiталi учасника
корпоративного

фонлу, %

1 2 J 4 5 6

l

Приватне пiдприемство
кквитковi Системи

Гастролi Юей>,

з9296,757

3929675,7

Тiша.ltков
Юрiй

валентинович
2849040093 100

7.4.4. Iнформацiя про осiб' якi володiють не меIIше 20 о/" статутного капiталУ юридичних осiб -

учасникiв, якi володiють часткою, що становить не менше 20 Уо СТаТутцого капiталу Фонду

- Дr" ф"лних осiб, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття реестрацiйного номера

облiковоi картки платника пЬдаткiв, повiдомили про це вiдповiдний контролюючий орган та мають вiдмiтку в

паспортi, зазначаються серiя (за наявностi) та номер паспорта.

7.4.5. Iнформацiя про юридичних осiб, у яких Фонд бере участь

-Т-mрювцiцiннимипаперами,К-компанiiзуправлiнняактивами,Щ-I-{ентральниЙдепозитарiй,ЩУ-деIIозитарнi

уaru"о"",З-зберiгачiuпrr"i"iнстиryтiВспiльногОiнвестуваннЯ,О-органiзаториторгiвлi,Н-оцiнювачiмайна,А-
ауд"тори (аУдитЬрськi фiрми), I - iнше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осiб

у ньому Ее менше 20%).

Ns
з/п

Кол за С.ЩРПОУ
корпоративного фонлу

Символ
юридичноi особи
щодо якоi icHyc
пов'язанiсть*

Код за еДРПОУ
юридичноi

особи, щодо якоi
icHyc

пов'язанiсть

IoBHe найменування
юридичноi особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Мiсцезнаходження
юридичноi особи,
щодо якоi icHyc

пов'язанiсть

Частка в
статутному

капiталi
юридичноi
осОби, О/о

1 2 J 4 5 6
,7

1

АКЦIОНЕРНЕ ТОВМИСТВО
КЗАКРИТИИ

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИИ

КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД

ккАЙрос>,

код зА едрпоу 4з46,7з22

l 4з822069

ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАJIЬНIСТIС
"голдЕн

ЕСТЕЙТ ГРУП"

81 l2l,
Львiвська обл.,

Пустомитiвський р-
н, село Муроване,
вулиця Тополина,

булинок 1

2з,85

2

дкцlонЕрнЕ товАриство
(ЗАкРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИИ

КОРПОРАТИВНИЙ
lнвЕстицIЙниЙ Фонд

(КАЙРос)),

код зА едрпоу 4з461з22

l 4з8 l6998

ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСПС

"спАрроу
lндАстрIз"

79034 MicTo Львiв,
вулиця

.Кам'янецька,
булинок 3З,

офiс з0l

20

з9

/g



7.4.6. Iнформацiя про пов'язаших осiб голови та членiв наглядовоi ради Фонду

Ns
з/п

Прiзвище, iм'я, по
батьковi голови та
членiв наглядовоi

ради
корпоративного
iнвестицiйного
фонду та членiв
його (ii) ciM'T

Ресстрачiйний номор
облiковоi картки

платника податкiв
або серiя (за

наявностi) та номер
паспорта фiзичноi

особи (л,rя фiзичних
осiб, якi через cBoi

релiгiйнi переконаншl
вiдмовляються вiд

прийнятгя

ресстрачiйного
номера облiковоТ
картки платника

податкiв та
повiдомили про це

вiдповiдний
концолюючий орган

i мають вiдмiтку у
паспортi)

Символ
юридичноТ

особи, щодо
якоi icHye

пов'язанiсть*

Код за
едрпоу

юридичноТ
особи, щодо

якоТ icHye
пов'язанiсть

Повне найменування
юридичноi особи, щодо якоi

icHye пов'язанiсть

мiсцезнаходr<ення
юридичноi особи,
щодо якоТ icHye

пов'язанiсть

Частка в

статгному
капiталi

пов'язаноТ
особи, 7о

1 2 э 4 5 6
,7

8

1

Чухен Максим
Львович

29992187l4 l 4з467з22
АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
(ЗАкРИТиЙ

ЦЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД

(кАЙрос)

0l13з, MICTO
киiв, вулиця

свгЕнА
КОНОВАJIЬЦЯ,
Будинок з6-Е

100

Члени ciM'T
Чухена М.Л.
пов'язаностi

не мають

2

Солтис Анлрiй
Iванович

Член
наглядовоi

ради

29409204зб l 4з46,7з22

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
(ЗАкРиТИи

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИИ

КОРПОРАТИВНИЙ
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД

(кАЙроС)

01l33, м. Киiв,
вулиця
евгена

Коновальця,

бул 36Е

0

Члени ciM'i
Солтиса A.I.
tIов'язаностi

не мають

J

Бролюк
Володимир

Iванович
Член

НаглядовоТ

ради

2,724006496 l 4з46,1з22

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
(ЗАкРиТиИ

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИИ

КОРПОРАТИВНИЙ
IНВВСТИЦIЙНИЙ ФОНД

(кАЙроСD

01 lЗ3, м. Киiв,
вулиця
Свгена

Коновальця,

бул ЗбЕ

0

Члени ciM'T
Бродюка B.I.
пов'язаностi

не мають

- Т -юрговцi цiннимИ паПеРаI\4И, К - компанii з управлiннЯ активами, ,Щ - I]ентральний депозитарiй, ду - депозитарнi установи,

З-зберiгачiакгивiВiнституiiВспiльногОiнвестування,О-органiзатОриторгiвлi,Н-оцiнювачiмайна,А,аудитори(аулиторськi
фiрмиj, I - iнше господарс;ке товариствО (якщочастка особи чи групи пов'язаних з нею осiб у ньому не менше 20 7о)
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Операчii з пов'язаними особами, що виходять за межi нормальноТ дiяльностi, за звiтний перiод не

здiйснювались.

7.5. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Керiвництво Фонду визнас, що дiяльнiсть Фонду пов'язана з ризиками i BapTicTb чистих активiв у

нестабiльНому ринкОвому середовищi може суттево змiнитись унаслiдок впливу суб'сктивних
чинникiв та об'ективних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно
передбачити неможливо. ,що таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик
лiквiдностi. Ринковий ризик включас валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик.
Управлiння ризиками керiвництвом ФондУ здiйснюсться на ocHoBi розумiння причин виникнення

ризику, кiлькiсноi оцiнки його можливого впливу на BapTicTb чистих активiв та застосування

iнструментарiю щодо його пом'якшення.
Основними цiлями Фонлу при управлiннi ризиками е:

забезпеченНя реалiзацii стратегiТ розвиткУ та ефектиВного функцiонування Фонду, у тому числi

стосовно ризикiв, якi бере на себе Фонду своТй дiяльностi;
забезпечення вiдповiдностi дiяльностi Фонду вимогам чинного законодавства та вн},трlшнlм

нормативним документам Фонду.
УправлiннЯ ризикамИ € неперервНим процесом, за допомогою якого Фонд:
виявляе (iдентифiкус) ризики,
проводить оцiнку ix величини,
контролюс ризиковi позицiТ Фонду,
здiйснюс монiторинг рiвня ризику Фонду.
основнимИ категорiямИ ризику, що пов'язанi з професiйною дiяльнiстю Фонду, е насryпнi:

кредитний ризик;
ризик капiталу;

ринковий ризик;
ризик лiквiдностi;
ризик процентних ставок.

7.5.1. Кредитний ризик
Кредиiний ризиК - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iHcTpyMeHT не зможе

виконати зобов'язання i це буле причиною виникнення фiнансового збитку iншот сторони.

Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як поточнi та депозитнi рахунки в

банках, облiгацiТ та дебiторська заборгованiсть.
основним методоМ оцiнки *ред"r"их ризикiв керiвництвом Фонду с оцiнка кредитоспроможностi

контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформаuiя
(публiчна iнформачiя, що ро.*риваеться банками щодо звiтностi тощо) щодо Тх спроможностi
виконувати борговi зобов'язання. Фонд використовуе наступнi методи управлiння кредитними

ризиками:
лiмiти щодо боргових
лiмiти щодо боргових
лiмiти щодо вкладень

рейтинговою шкалою;
лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та

неповернення депозитiв протягом ocTaHHix п'яти poKiB.
Станом на 31 грулняZбZО року у Фонду вiдсутнi фiнансовi активи, якi або були простроченi, абО

знецiнилиС", *p"lrr", як одерЖанi таК i наданi, i, вiдповiДно, будь-якi застави та iншi форми
забезпеченп". Тоrу кредитний ризик майже вiдсутнiй i резерв пiд збитки нараховано в cyMi 30 тис.

грн.

1.5.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансовоГо iHcTpyMeHTa коливатимутьсЯ внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплюе три

типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виника€ у
зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiт, вiдсоткових ставок та валютних

kypciB. Фьнд наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiт, облiгацiт та iншi

зобов'язань за класами фiнансових iHcTpyMeHTiB;
зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);

у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною

фiнансовi iнструменти.
Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн
BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

ринкових цiн (oKpiM тих, що виникають
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унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вОни
чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками,
що впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiТ на ринку.

Основним методом оцiнки цiнового ризику с аналiз чутливостi. Серел методiв пом'якшення
цiнового ризику Фонду буде використовувати диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на

вкладення в акцiТ та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок змiн валютних KypciB.
Валютнi ризики ФондУ виникаютЬ у зв'язкУ з володiнням фiнансовими iнструментами, номiнованими

в iноземнiй валютi. ,Щля мiнiмiзацiТ та контролю за вчUIютними ризиками Товариство контролюс частку

активiв, номiнованИх в iнозеМнiй валютi, у загrшьНому обсяry активiв. Оцiнка ваJIютних ризикiв

здiйснюеться на ocнoBi аналiзу чугливостi.

Валютнi ризикИ Товариства виникаютЬ у зв'язкУ з державнИми облiгацiями ОВЩП, HoMiHoBaHi в

доларах CIllA.
Чутливi до коливань валютного курсу активи: Tuc. zрн.

Активи HoMiHoBaHi в iноземнiй ва_пютi На31 грудня2020року

Щержавнi облiгацiТ (ОВДП), HoMiHoBaHi в iноземнiй
валютi

5 602

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво
фоrду усвiдомлюс, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Фонду,
так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.

УсвiдомлЮючи значНi ризики, пов'язанi з коливанНями вiдсоТковиХ ставок у високоiнфляцiйному

середовищi, яке € властивиМ для фiнанСовоi систеМи УкраiЪи, керiвництво Фонду контролюе частку

активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою.

КерiвництВо ФондУ здiйснюС монiторинГ вiдсотковиХ ризикiВ та контролЮе ik максимtlльно пригryстимий

poiMip. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Фонд мае HaMip позбуватися боргових фiнансових
iHcTpyMeHTiB з фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюеться шляхом

оцiнки впливу можJIивих змiн вiдсоткових ставок на BapTicTb вiдсоткових фiнансових iHcTpyMeHTiB.

7.5.3. Управлiння ризиком капiталу
УправлiнНя ризикоМ капiталУ - метоЮ ФондУ у питаннях управлiння капiталом е захист здатност1

ФондУ продовжуВати своЮ дiяльнiстЬ на безперервнiй ocHoBi для того, щоб забезпечити прибутки

учасникам та вигоди зацiкавленим сторонам, а також забезпечувати виконання вимог украТнського
законодавства та регулятивних вимог нкцпФр, загальнодержавного регулятивного органу в сферi

цiнних паперiв та фондового ринку.
Товариство розглядас управлiння капiталом як систему принципiв та методiв розробки i реалiзаuiТ

управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимrulьним формуванням капiта.ltу з рiзноманiтних джерел, а також

,u6aa.r""a"rям ефективного його використання у дiяльностi Товариства. Ключовi питання та поточнi

рiшення, що впливають на обсяг i струкryру капiталу, а також джерела його формування, розглядаються

управлiнським персоналом. Механiзм управлiння капiталом передбачае чiтку постановку цiлей i завдань

управлiння капiталом, а також контроль за ix дотриманням у звiтному перiолi; удосконzrлення методики

br.nuu"""" й аналiзУ використаНня ycix видiв капiТа.пу; розробленнЯ загальноi стратегiТ управлiння
капiталом.

УправлiнсЬкий персоНал здiйснЮе огляД структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду. При

цьомУ проводиться аналiз BapTocTi капiталу, його струкryра та можJIивi ризики. На ocHoBi отриманих

висновкiв Фонд здiйснюе регулювання капiталу шляхом зzrлучення додаткового капiталу або

фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик. Товариство може здiйснювати

р..уп19"u"пя капiталу шляхом змiни структури капiталу. Система управлiння капiта"лом може

коригуватИсь з урахуВанняМ змiн В операцiйнОму середоВищi, тенденцiях ринку або стратегiТ розвитку.
Управлiння капiталом Фонду спрямовано на досягненrш наступних цiлей:
зберегтИ спроможнiСть ФондУ продовжуВати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало

дохiд для 1"rасникiв Фонлу та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
забезпечити належний прибlток учасникам товариства завдяки встановленню

що вiдповiдають рiвню ризику;
дотримання вимог до капiтапу, встановленlтх реryлятором, i забезпечення здатностi Фонду

функuiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприемства.

цiн на послуги Фонду,
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Фонд вважас, що загальна сума капiтапу, управлiння яким здiйснюеться, дорiвнюе cyMi капlт€ulу,

вiдображеного в балансi.
Склад власного капiталу на дату фiнансовоТ звiтностi
Зареестрований капiтал (огrлачений капiтал)

!одатковий капiтал
Нерозподiлений прибуток

24'7 29З тис. грн.:
505 905 тис. грн.
104 125 тис .грн.
ЗЗ 204 тис. грн.

Неоплачений капiтал (396 0Зl)тис, грн,

Фонд повинен виконувати певнi вимоги до капiталу, якi висуваютЬся до нього зовнiшнiми
органiзацiями. Згiдно з укратнським законодавством чистi активи акцiонерного товариства не

пъвиннi бути менше за суму його зареестрованого статутного капiталу. Станом на 31 грулня 2020

року Фонд виконував цi вимоги до капiталу.' 
Ёiдповiдно до украiнського законодавства розмiр активiв iнвестицiйного фонду повинен

вiдповiдати мiнiмальному обсягу активiв iнституту спiльного iнвестування. Мiнiмальний розмiр
статутногО капiталУ *ор.rорur""ного фонлу становить 1250 мiнiмrulьних заробiтних плат у мiсячному

po.*ipi, встановленому законом на денЬ ресстрацiТ фонду як юридичноТ особи. Станом на 3 1 грулн я 2020

року розмiр мiнiмальнот заробiтнот плати становив 5 тис. грн. Тобто мiнiмальний розмiр статутного

капiталу мас становить не менше б 250 тис. грн.

Станом на 3 1 грулня 2020 року Фонд вiдповiдае цим вимогам,

7.5.4. Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Фонд матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних iз

фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого

фiнансового активу.
основними цiлями управлiння ризиком лiквiдностi с упередження дефiuиry лiквiдних коштlв для

виконання грошових зобЬвЪзань у .rо""ому обсязi та в установленi строки, здiйснення невiдкладних

заходiв щодо мiнiмiзацiТ негативних наслiдкiв прояву ризику лiквiдностi.
Фонд здiйСнюе контРоль лiквiдНостi шляхОм планування поточноi лiквiдностi, Фонд аналiзуе

термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також

прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi,
Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннямИ ФондУ у розрiзi

Tl

7.5.5. Ризик процентних ставок
РизиК проце"i"r" ставоК - це ризик збиткiв, який виникас в результатi несприятливих змiн процентних

ставок (кривих доходностi) фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi придбаються в активи.

Фонд не облiковуе активи, розмiщених у боргових фiнансових iHcTpyMeHTax з вiдсотковою ставкою.

7.6. ПодiТ пiсля дати Балансу
КерiвництВо ФондУ BBzDKae що не iснувало подiй пiсля звiтноi дати З 1 грулня 2020 року, якi необхiдно

розкривати в даних Примiтках.

Голова Наглядовоi ради ЧУХеН М,Л,

кlв погашення: uc

PiK, що закiнчився
Зl грудня 2020

року
.Що 1 мiсяця Вiдlдо3мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1

року
Всього

Торговельна та
iнша кредиторська
заборгованiсть

54 54

Поточна
кредиторська
заборгованiсть
Iншi поточнi
зобов'язання
Всього 54 54
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АУДИТОРС ЬКА ПАЛАТА УКРАlН И
орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, З3, м. Киtв, 01601
Мреса для листування: вул, CTpiTeHcbKa, 10, оф. 434, м КиIв, 04053

Тел./факс (044) 27 9,59-78, 279-59-80
Е-mаi|: iпfо@арч,соm. ua
http:/l www,apu.com, ua
Код еДРПоУ 00049972

25.01.2021
uа Л} 277

01-03_4/6
21.0|.z\zl

лl!
lзi71

TOl} (АУ/dИ'ГОl'СЬКА ФIРМА
кIМОНА-АУДИТ)

Bylr. l Iироt,tlва, бу.lt. 2/З7, м. КиТrl, 01030

IIIФоI,мАцIЙнА доI]IлIи
,гоI}лI,истI]о з OБM]]жI.iI-IOIO BIIцIOBIIцJIЬI-IIC],I]O

(АУl{И'l'ОРСЬКА ФIРМА KIMOI-IA-AY/(И'I'> (ко.lц ClPIIOY 2З5002]7)
I]кJIIOчеIIо l(o Рссс,гру ауди,горiв ,га суб'сiк,t,iв ауl{и,горсl,коi /1iя.ltLIIоо,гi (rloMcp

рссс,граIIii 079l, /(а,га pccc,r,pallil24.10.20]tt р.), який lrc/{e Ауди,горська jIaJIa,l,a

Украirrи Bil(rroBi/{I,Io i{o вимоI, ЗакоrIу УкраТlrи <l lpo аули,г фilIаlлсовоi зlзi,l,ttосr,i
та аули,горську l{iя;lыtiс,гь)) Bii{ 2|.|2.2017 р. Nч 225tt-VlII (зi змil,rами).

IJi/tомос,гi Ilpo
,l,оl]лрис,tl]о з OljVlЕ)t{ljl I()I()

l}I/ЦIOI]U(AJIbIШC'I'IO кАУ/{И't'ОРСЬКА ФI}'МА (IMOIIA-AYllИ'l'>
BttecetIi /(о l,аких ро:з.lцilriв Рссо,гру аули,l,орiI} ,га суб'ск,гill ау/tи,горсr,коТ

,п

l[1яJIы-Iо01]1:

< Суб' ск,r,и ауl I иl]орсl, коi,l 1iял btroc,r,i> ;

<()уб'ск,llи ayi {и,r,орсl,коТ 71iяllыl<lо,гi, якi Malo,I,L Ilpal]o 1Iр0l]о/{р{,l]и

обоtl' я:}кt>llий ау/ tи,l: ф irl аrlсоlзоТ звi,гtlсlс,r,i> ;

<Суб'ск,ги ayi tи,гtlрськоi ,;.1iя.:tl,tтос,гi, якi MaIo,гL rlpal]o lIpol]oi ци,]]и

обов'язковий ауlIи1, фilraIlcorloT зtзi,гllостi пi/Iприсмс,гв, Ir10 стаIIо)]JIя,l,ь

сусrtillt,tIий irr,гсрсс>.
l)ссlс,гр ауltи,горilз ,га суб'ск,гill ауl(и,горськоТ 71iяэtt,tlсlс,Li с шубJIiчIIиN,I,

0lIриJII()/чIIос,гIl0lI i rri2l,гриму(),I,ься l} aкlyaIIb[IoMy с,гаlli у мсрсжi Itt,t,срltс,г tta
Bcб-c,r,opillrli Ау/{и,r,орсt,коТ IIаJIа,I,и Украiilи за IIосиJIаIIIIям
htlLls:ilцru,w.aprr.conr,цnlJ(J 1 ý/ ] (}/0 ll'реt,счr-trудитOрirз-гil-суýt:к"I,irз*аудl-.]l,t:|f .

/[olli;lKa l]иl(аIIа /UIrI IIo/{alllш за MictIeM вимоги.

Уltовlttllзажсtlа ttсоба AtIY *
IIa.ra;Ir,tl l.t к tlilu{i;ly pеcc,l,pa l1ii тa TcpcItleltKtl С. М.
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l\удиторськА пАлАтА укрдТни
орган аудиторського самоврядування

вул. ВеликаЖитомирська, 33, м, КиIв, 01601
Адреса для листування: вул. CTpiTeHcbKa, 10, оф, 434, м. КиТв, 04053

Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E-mail: info@apu.com. ча
http:// www.aou.c.om. ua
Код еДРПоУ 00049972

25:0I:2_021
J\{b 278

01-03-4/,t
22ц1-.20?\

J\гs

Bi.it

Аулитору
Величко о.Г.

IНФОРМАЦIЙНА ЛОВIДКА

cekpeTapiaT Аудиторськот паJIати Украiни на Ваш запит повiдомляе
наступне.

Вiдцомостi про аудитора Величко Олену ГеоргiТвну включенi до р<lздiлу
<АУЛИТОРИ> РеССТРУ аУлиторiв та суб'сктiв аулиторськоi дiяльносl,i, ш{0
ведеться вiдповiдно до вимог Закону Украiни <про аудит фiнансовоi звiтнос.гi
та аудиторську дiяльнiсть> вiд 2т.12.20|7 J\b 2258_VIII (зi змiнами).

Номер реестрацiТ у PeccTpi 100086, дата включення у Ресстр 08,10.20l 8.
реестр е публiчним, оприлюлнIоеться i пiдтримуеться в актуальному c.гalli

у Mepex<i IHTepHeT на офiцiйному вебсайтi АулиторськоТ палати Украiни за
посиланням:

h ttB5 :/rlv rr, w.ll I)t]. col)1 л l,

/{овiдка видана дrrя подання за мiсцем tsимоги.

Терещенко С.М.

Вик, Погребна Л,JI 044) 279-59-18

Zc-

J',,l.i"i' l
Jr, ] }l, ] ,



АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАТН И
орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м, КиТв, 01601
Мреса для листування: вул. CTpiTeHcbKa, 10, оф. 434, м. КиТв, 04053

Тел./факс (044) 279-59-7В, 279-59-80
E-mail: info@apu.com. ua
http:// www, apu,com. ua
Код еДРПОУ 00049972

2_ý:0l:?.021

мц8
}l!
t}iд 2_2:aLJ02l,__

Аулитору
Величко о.В.

IНФОРМАЦIЙНА ДОВrДКА

CeKpeTapiaT Аудиторськоi палати УкраТни ца Ваш запит повiдомляс
наступне,

Вiдомос,Гi прО аудитора ВелрtчкО ОльгУ ВолодимирiвI{у вкллоченi до
роздiлУ <АулитоРи> РесстРу аудитоРiв ,га суб'сктiВ аудиторськоТ дiяльпос],i, що
l]е/{еться вiдповiдно до вимог Закону Укратни <про аудит фiнансовот звiтностi
та аудрJторську дiяльнiсть> вiл 2|.|2,20l7 м 2258-vI[ (зi змiнами),

Номер реестрацiТ у PeecTpi 100092, дата включення у Ресстр 08.10.2018,
реестр с публiчним, оприлюднюеться i пiдтримуеться в актуальному с.ганi

у мережi IHr:epHeT на офiцiйномУ вебсайтi Аулиторськоi палати УкраiI{и за
посиланням:

fo|fps://www.appJal11*

lfовiдка видана для подання за мiсцем вимоги.

YtloBtloBaжeнa сrсоба АПУ -

Терешtенко С.М.

01-03-4/7

Вик. Погребна Л Я. (044) ?-79-59-'18
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