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ЗВIТ ЩОДО

АУДИIУ ФIНАНСОВОi ЗВIТIjОСТI
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ЗАЯВА IIРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЩОДО ПIДГОТОВКИ I
ЗАТВЕРДЖЕНI{я ФIНАНСоВоi ЗВIТНоСТI станом на 31 rрудня 2020 року

та за перiод з 13.05.2020 року по

3

1.

11

|2

12.2020 року

ФIНА.L{СОВА ЗВIТНIСТЬ станом на
13.05.2020 рок} по 31.12.2020 року
Баланс (Звiт про фiнаlrсовлrй стан)

З 1

грулllя2020 року та за перiод

з

lз -

14

Звiт про фiнансовi результати (Звiг про сукупний дохiд)

15 _

lб

Звiт про рух грошових KornTiB

17

Звiт про змiни у власноNIу каrriталi
l1римiтки до фiнансовоТ звiтностi

- l8
19

20-45

фirrаrlСОвiй звiтностi або. якшцо,гакi рсlзкрIа,гтя irr(lорп,lацiТ

с ненале)кtlипlи, модлtфiкувати cBolo
Hattti
виснOвки грунl,}ютllся на аудитOрських доказах, 0триманих до дати IiашOго звiту
думку.
аудитора. Втiпл майбУтнi подiТ або уп,tови lvlo)I(yTb прtlN,I)Iсljти Фоrrд лрипиtIити свою дiяльtliсть lla
безперервнiй ocHoBi;
оцiнюсNlо загальне подаIlI{я, структурУ та змiст фiнансовоТ звiтностi включно з
розкриттяМи iнформацiТ, а такоIt ,ге, чи показуе c]tiHatlcoBa звiтнiсть опсрацiТ та подiТ, tцо

'

ПОКЛаДеНi В ОСнОву iT складанt{я, так, щоб лосяlгтlа достовiрного вiдобра)кеI{ня.

МИ пОвiдопlляспло тим, кого trалiлено найвtлtцими повнова)I(еtjнями, iнформацirо про
ЗаI]ЛаtIоваtlий обсяг i час 1-1роведен}lя аудI4ту та суггсвi аудI4тороькi
результатIl, включаlочи будьякi cyTTcBi гlедолiки захолiв BHyTpitпtrbol,o коFIтролю. виявленi нами пiд час аулиту.
МlИ TaKoxt НаДаемо TLIM, кого налiлено найвищими повr{ова}I(еIlнями, твердх(еllня, шlо N,Iи
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалеlttлtостi, ,га повiдомляемо Тм про Bci cтocyHKlt й
iHllti питаНrlя, якi моглИ б обгрунr,ОваI{о вRажатись такиN,Iи, tцо впливають на нашу незалеrкгIiсть,
а тако)(, де це застосовано, шtодо вiдllовiлних зас.герех(них захолiв.
Вl4КОFIали

звrт Iцодо вимог Iнlпих зАконолАвчих

I

нормлтивних вимог

L|ей ЗВiТ Складено вiлповiдно до Вимог до аудиторського висt{оtsку, що подасться до
IJацiоltальноТ KobliciT з цillrtих гlаперiв та фондового pLIHKy при розкриттi ir+формацiТ гrро
РеЗУJlЬТаТИ дiяльностi iHcT1,1TyTiB спiльного itlвест,ування (пайових та I(орпоративних

iнвсстrlцiйНих фондliв) та ксlмпаrliТ з управлirl}Iя ак,гивами, затвер/l)кених Рiшеrtням НацiональrrоТ
з цiньtих паперiв т,а фотtлового ринку вiд l1.06.20l3 року Jф991 та зареесl,рованLiх в
MirricTcpcTBi юстицiТ УкраТни 05,07.20l3 року за N!] 11912З65|.
ltoMiciT

OcIloBHi вiдомостi про iнвестицiйrrий Фонд:

IIовне ltctЙ.lleHyBaHrп: Акцiонерне товарисl,во <Закритий недиверсифiкованиli венчурний
КОРПОративниЙ iнвестицiйrlил'l фонд кЩЕ ГРУII КАПIТАЛ IHBECI'MEFITC) активи якого
ГrеРебУвають в управлiннi ToBapLicTBa з обплеiltеноrо вiдповiдальнiстю <Компалliя з управлiнl.tя

аItтиRам и (РВД1-IIJВI]СТ>

Krx)

зсt

('/II'l

I()Y

4Зб

;

l866l;

Bttd Oist.пbtttlcmi. зсt КГЗЕЛ; 64.З0 'Грастлt, фонди та по;tiбrli (liHaHcoBi об'скти;
Tt

п

Вud

(Do

l t

О.|,.,

закритий;

c{l <lH

d),."

недиверсифi кований

;

Клttс cDoltdy., венчурний фонд;
Рсс:спlllсtцisL q)онdу: Статут Фонлу зареестроваtIо [LIeB,teHKiBcbкoю районноtо
дср)I(авнок) адплittiстрацiсю Ng | 074102 0000 09ll99 вiд l3 травня 2020 porcy;

у

N,r. Киевi

Вidолltлспli ttloc)rl cltlecettltя cI>ortdy dо С[{РЮI.,Свiдоцтво NЬ 0092l IIацiональllоТ комiсiТз цitlних
паtlсрiв та (lоtлдового ринl(у про внесе}lt-lя вiдомостей про iнститут спiльлtого iнвестування ло
СЛРlСI. /{ата внесегrtlя вiдомостей про iнсти,гут спiльного iнвестування до СЩРIСlr <22>> черв}iя
2020 року;
Рес:с:плраtliйutit

tcoc)

за СЩРЮL 2З30092l;

(|mpotc 0ist.,Lt,ltLlctlli iHBectltutliйrtrlzrl cPutdy" 30 (r,ри,хця,гь) poKiB з
датI.| реес,граrliТ
Мiсtlt,зttахr;dэtсеtttlsL cl>cltK))l;By.ll. Сi.tсlвих стрiльrliв. бi,л.

l7,

п,t.

Фоllлу у C/{PtCI.

I(иТв,04053, УкраТна.

OcHoBlli вiдопtостi tIpo компанiltl з управ.lrilltlя,актItвами (КУА):

IIовне

наЙллеtt),ваrпuL;

ilктивам и (РЕДI

-1

Товариство

Ii В I]CT>

з

обмеrкеною вiдпоlзiдальнiстlо кКомпанiя

з

управлillня

;

Коd за СДРПОУ: 3745098l;
Серiя, l1.0.^lep, dama Bttda,ti lпu п,tep.l,tilt ,tt.tttttoct,lli лitlеttзii'lta зdiйаtеttltя пlэофесifutоi'diяльtюсmi на
pLtltKY tliHttttx паперiсl - disшbHoctlti з yпpaB.,tirtttп atclllъtBallttt iltcmrttltytliйltttx iltclecпtclpiB., Лirtензiя
IJацiона;rьнот rtopliciT з цittllих паперiв та сронлового ринl(у. лата прийllятгя
рiшення про видачу
лiцензiТ l4 квiтllЯ 20l б року, номеР рiшегlгlЯ про в1.IдаlIУ лiцензiТNq 420, TepMiH дiТ- необм.r,,.п,ой,
tta ЗДiЙСНеttl+Я ПРОфесiйноТ дiяльноотi lta (lоlrдовом1/
риllку-- дiяльtliсть з 5zгlрпgrlнtiя активами
i Hc,rlrTyrli йrlих i l lBecтopi в (дliял bHicTb з
i ння активами),
управ;l
Вud diяltьtлоспti за I{ВЕД:бб.З0 управлillrtя фондаrurи;
МiсtlезllежtлdэrcеlпtsL: ву.lt. Велиttа Житом1,1рська,
+3в0 44 2720494.

бул. l5-Б. ivl. КиТв,0l00l, УкраТна, теле(lоrt

Опис аудиторськоТ перевiркlt
I-Iами булО проведеFIО аудиТ фiнансовоТ звiтностi Фонду, складеttоТ вiдtlовiлно
лодае,гься у склалi:

l. Баланс (Звiт про (liнаllсовиЙ стан) cTattoM

до МСФЗ, яка

на <3l> груаrlя 2020 року (Додаток I);

2. Звiт про cPirraHcoBi результати (Звi,г про сукупrlлrй дохiд) за перiод
Зl.|2,2020 року (Щодаток 2);
3. Звir,про рух гроll]ових KoluтiB (за прямим плетолом) за перiод
року (Щолаток 3);

з

l3.05.2020 року по

з l3.05,2020 року по 31.12,2020

з 1З.05,2020 року по 31.12.2O2O року. Порiвняльна
iнформаuiя за попереднiй звiтнiй перiод вiдсутня в зв'язку з тим, tцо Фонд було заресстровано
l3,t)5.2020 року.

4. Звi,г про власний каltiтал за перiол

з l3.05.2020 року по З l . |2.202о року.
,\улиТ було гlроведено вiдгlОвiдrIо дО Мiжнародrlих стандаРтiв l<otlTpoлllo якостi, аудит},, огляду,
iнt_tlого }lаllання впев}IеI{остi та супутнiх послуl, та Вимоl, до аудиторського висlловку, Iцо
поllастьсЯ до НацiоtIальноТ KoMiciT з цiIlнlах паперiв та фондового ринку прлl розкриrтi iнфорiчlаlliТ
ПРО РеЗУЛЬТаТи 21iяльнос,гi iнститутiв спiльного iгlвестуванлlя (пайових та корпоративних
5. 11римi,гки до фilлансовоt' :звiтностi за lrерiод

iнвес,гl,tцiйних фондiв) т,а коплгtаttiТ з уrlравлiн}Iя активаIuи, за,гверд)I(енlлх Рiшtеllням НацiональноТ

KorrriciT

з цiнrlих паtlерiв та фондового ринк)/ вiд l1.06.20lЗ року N999l та

MiHicTepcTBi rостицiТ УкраТlrи 05.07.20l3 року за ЛЪl 119123651.

заресс.грованtlх

в

ФittattcoBy зtliтнiсть Фоrtду cTalloм на 3l грудltя ?.020 року та за перiод з l3.05.2020 рок1, цб
з1.12,202,0 porcy булО сl(ладеIIО в ycix сутl,свиХ аспектах, вiдповiдно до МСФЗ та l]t,lмог Закону
<[1ро бухгалт,ерський об.пiк та (liHatrcoBy звiтнiсть в YKpai'Hi> вiд l6.07.1999
року Nь 996-хlV
l,шоло скJlадаllня фi HarIccrBoT звiтностi.

Ocllollll i

п

ри ll

llll

п I|

обл i KoBoi пtl.ll iTIl ки

:

l.
Фiнаl-tсова звiтнiстЬ станоМ на 3l груЛtlя 2()20 роrtу пiдготовлена rlа ocHoBi iстtlри.lноТ
собiвартоС,t,i, зtl виllятI(оN,t справедл14ВоТ BapTocTi абО амортизаLцiйноТ собiвартостi oKpeM}lx
cPiHaHcoBl.tx iHcTpylvteIlTiB вiдповiдно до

BapTocTi злii,iсlllоетЬся

мсФЗ lЗ

з

в1-1користаFIIIяN,t

мсФЗ

9 <ФiнаrIсовi iнструмеllти>. Or(iHKa справедливоТ
ме,l,олiв otliHKtt фiнансових iHcTpyMerrTiB, дозволених

кОцiнкr4 за справедливоIо BapTicTto>. 'Гакi плетоди оцiнкl.t включають використання
бiржових котирувань або ланих про поточну рилlкову вар,гiсть iгlt,tiогtl аllалогiчного за xapakTepofuI
illс,грl,уg*,,''У, аrlалiз дl4скоlIl,оваIIих гроlllов14х I]отоItirз або iHtlli ivto21e.lti вtазна.IеtIня справедllивоТ
4

BapTocTi. Передбачувана спраВедл}4в[l вар,гiсr,ь фiгrаноових активiв

i зсlбов'язань

в1.1значаеться з

викOристаНням IIаявнOТ iнформаuiТ прО рин0I( i вiдповiдних методiв оцiнки.
2,
Фiнансовi активИ визI]аIо,гься в балагtсi, колI,1 BoIilI стали cтopoHoto контрактrII4х положень
lцilло tЬiнаrlсового iнсrгруlvlенту. tliд ,tac llервiсtIог() ви:]Ijання tРiItансового активу його оцiнка
здi йс Ilюсr,ься за справедл EtoIo BapTi стю.
3.
l{ебiторська заборгованiсть вLl:]наетьсЯ в балансi, коли Фонд cl,aв сторtll{ою контрактtlих
вiдноrr;егlь lIJ,оло цього illcтpyMeHTy, Первiсна оцitlка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюеться
[-l

за справедJIивоIо вар,гiстtо, яlса дорiвнюс BapTocTi погашеIlня, тобто cvпli очilсуваrlих коtlтрактник
I,potIIoBI4\ потоltiВ на датУ оцiнки. [IiслЯ гlервiсtlогО I)I4з[Iаннrl подальш]а otliHKa
дебiторсьtсс,Т
забоlr гtl ва Hoc,l,i в iдбу ва€ться за а ivl oPl-t lзо BaгIoIo Bapт.i cr.lo,

4,

ГIОТОЧlti ЗОбов'язан1,1я визнаються

за

уN4оl]и вiдповiдltостi виз}IачеIitiю iкрr,r.герiяrи

Bll:]t{allHя зсlбов'язаtlь, а саме,- зобов'язагtгlя пiдлягас погашIенIlю гIро,гягоlr,{ лванадцяr,и мiсltцiв
пiсля латлI ба.чаltсу,

5.

Сl'мИ /1овгостроItових фilIаttсовllх зобов'яtзаlIi, вiдобраil(аються за амортI4зоL]аllор)
за метолоМ е(lективнсlТ cTaBKI.t вiдсо,гtсу, ,га будь-яка рiзниця мiж l{ис1.IlN..1 4

варr,iсr,ю

на/]ходжеIIIIями 1,а BapтicT,Io I]огаlIlеI-1ня влlзнitс,ться у прибутках чи зби,гках протягопл перiоду д:Т
Bt.t ltористан I{я м ефект,и вноТ с,га вl<и в iдсотка.

запозиl]е}t ь iз

6.
Бизна

Дrзхолрr та витрати tsизнаIоться за метолом наракувангrя. Щохiд визllаеться олночасно з
збi.lt t,шtенt lя alcTlz в i в або зьlсt,t шсl t ня зобов" яза tt ь.

н нr] |\4

].
I3итратlt l]Idзнаються ол[lочасIlо з tsизI-Iаьlняtпл збiльшIеtIня зобов'язаttь або з]\,lснl]lенtlя
акr,ивiв. Вltr,рати визIlirlо,гься rlегаliltо, коли воI{и не надаIоть пlайбутlliх еl<оttопriчtllлх вигiд,.
BllTpaTlt, ilotleceHi l} зв'язку з L)l,риI\4аIIIIям дол{о,цу, в1,1зFIаються у тоN,lу iK перiодi, tl-(o й Bi.lltoBiдt,i

liокод14.

ПiД '12" аУllИТорсьI<оТ перс'вiрки було проаllалiзовано наотупнi принtlипи облiковоТ по.ltiтиtки:

- прllI Itlи I Iи, визI]АtIеr{ня розшr ipy аltтивi в,га зобов' язан ь;
- прIlнципИ визначення власного капi,га.llу, його стрi.,ктури та прl.iзI-lаllе}lня;
- IIриIIцllIIи виl(орис,ган1-Iя l,а розпо,rцi:lу прибутку:
- прlrllципи складаIlня фiнаноовоТ звiтнос.гi в цi,,lому.

Iри {lt_lpMy-ЦI()tJaHIIi аулиторськоТ ду;rtки га складаllнi аулиторського висI{овк}, аудитор l(epyBaвc,a
вIlмогаN4и МiжlrародIJих стандартiв lсоttтllолкl яlсостi, аулиту, огляду, iнttlог,о надаIl[lя впевнеttt,lстi
I

та сl,гtу,тtliх послуг (I\4CA). зокрсма:

l.
2.
3.
ачл1.1

4.

:]вl,г}t

5.

]\4СА 700 кФормулtоваIltIя думI(t4 .га наланIlя звiту шlо;lо сliiцансовоТ звiтнос.гi>,
МСА 705 кМодифiкацiя луlикI.r у звiтi IIезалежноI.о аудитора).
мсА 706 кПояснюва,льlli параграфи та параграфи з iнtших пита}lь у звiтi lIезале)ttIIог()
гора).
мсА 7l0 <illopiBHяJIblla irrформаrriя - вiдповiднi llоказники i порiвrrяльttа фiнансова
lc],!,).

М(]Д 720 кI}iдпtlвiлальttiсть ауди.гора щоl{о iнtлоТ

псрirз i ре lly, ау,ц1,Iтором

6.
,
"l

lt.

сР i

на

нсо ву зв iTH iс,гь>.

iнсРорплацiI в локумешгах, tцо мiстять

MlCA 250 кРозгляll законодавtIих та нормативНих ак,гiв при
N{Clr 550 <I-1ов'язалri сторони).
l\',{СА б l0 кВлlксlристаI.1Ilя робо.I-и вrtутрiLtlнiх аулитсlрiв>.

а1,/1итi (liHaHcoBoT звiтrtосr-i>.

'T'atcrl;It

Ilpl{ cltjla/]allr,Ii аулиr,орського BI4cHol]Ky аудI.r,гор l(ерувався Виплоt.irми ло аулиторського
lJt,lcнoBt(y, lцо ilодасться до Наlliональtrоi KtlMicii з цitItlих паперiв та
фоtlдового ринI()/ tlptl
Р,СlзК1)tа'Г'Гi. iнформацiТ про l]езуль,гат,и дiяльност,i iнсти,гутiв спiльtлоr,о i1-1вес,гува}II{rI (пайових т^а
itорilора,гI,iвни-\ iгtвестltLliйIlих фоrtдiв),га компаtltii з управ,lIiгlrtя aKTI4l]ajvl 14, зitтверllжеt{их
Рittlенilяпt }JацiональtlоТ KoMiciT з цiI-Iнl,tх гiаllерiв тэ фоttдовок)
[)и}lку вiл l1.06.20l3 року М99

,га

заре(](:,гров0II},lх в \,{iHic:r,epc-t,Bi tос;тttцiТ Уrсрlаi'ни 0.5.07.20l3 porcy за N'g r l

l9l2З(,5l.

Iнфорпlацiя про вiдповiлlliст,ь рtlзпtiру ст,атутIlого ttапiталу
устаноl}чим док},ментапI.
[Jамiри про с,гворення Фонду б5,.lllл викладенi у PimeнtIi оziноосiбного засIlовнLlка про гlамiр

заснувати AI(IlioIlгjPI-iE товАрис,гво кЗАI(РИТ'ИЙ IlЕдивЕрсиФIков лIlиЙ
вЕнLIурнLtЙ корttорА1,|4вlIиЙ II-1вЕс,г2lI|tЙниЙ ФоIJ/{ ,,Лв груп кдгlIl,дJ]
IHBECTMEHTC) ЛЪ1 вiд 25.02.2020 року, Одr;оосiбr.lиN{ засновником Фоrlлу с гроNlадяIrин
УкраТни, Солонiк Аllтепл Свгенович, паспорт cepiT АН номер 1l4581, вlлданий 14.0З.2003
року
Жовтневиtvl PI] дмУ умвС УrtраТни в Щнiпропетровськiй областi,
l{oмep
ресстрацiйrrий
облiковоi карткИ платника податкiв (rlадалi * рнокпIl) зlбs5l96l5, мiсце peccTpaIriT: вул.
Сiчових Сr,рiльrtiв, буд. l7, м. КиТв, 04053.

Згiдllо Ресстру власникiв iпtенних цiннлtх паперiв (пАТ <Нацiональний депозитарiй Украiни>,
ресстр Ng27237 вiд 19.01.202l року) станом на 31.12.2O2O року одноосiбним учасником Фонду е
СОЛОrIiКАР'гепr Свгенови.t, IIаспортсерiТАt{ номер ll4581 ,виданиil14.0З.2003
роtс5zЦоu.1невим
рв дмУ УMIBC YKpaTHlr в f{lliпропетровськiй областi, рнокпП 3l68519б15, шliсце
реестрацiТ:
вул. Сiчових Стрiльцiв,бул. l7, м, КиТв, 04053.
п

tl

rt

u

m mltl u

й

krt п i пt

ult

РозмiР по1,1атI(овоl,о статутного lсапiта.пу Фонду складае б 000 000 (rrlicTb мiльiiонiв) гривень 00
tсоlliйок якtlй розподiлеrrий на б 000 (rпicTb тисяч) штук прос,гих iмеtttlих аltцiй номiнальноtо
BapTicTto l 000 (тrlсяча) гривенI) Ko)I(Ila. Розмiр початl(ового статутtIого капiталу вiдllовiдас
заре(,сl,ро ва им уста но BtI и м локуме lTa м Фон:tу.
I I

I

lrIфорпlаlliя про формуваIlIlл та cпJtaTy с.tатутtlого капi.галу.
CTatloM на 31.12.2020 року сrIлата статутного капiталу Фонду вiдбчвалася настуllLlим ч}lьlом:

- 6

-

-

lя ?-О20 року одноосiбttим засllовIIиком було внесено llочатковий капiтал Ila
ТИМLIасовиЙ пото.lllиЙ paxyrroK NЬUА 0630735000002650200099770l в Д'Г кДltБ
(КОНКоР/{>, код баtlку 307з50, в cyMi з50 000 (TprlcTa п'ятдесят тlл<,яч) гривень 00
копiйок (вlлписка баrlку вiл 06.05.2020 року);
7 ,гравlм 2020 року одIlоосiбгrим зесIlовIII4I(ом було BtlLlcelIo початковllй капiта:l на
'I'ИМЧасовиЙ по,го.tний
рахl,нок JфUA 06307350000026502000997701 в Д"I'(ДКБ
KKOII]tOPf{>. коД банку 307350, в oyMi 5 650 000 (п'ять мiльйоrriв шiстсот Il'я,гдесят
тиояч) l,ривень 00 копiйок (виписка банку вiд 07.05.2020 року);
,гравl

Всього було внесено: 6 000 000 (LlricTb п,riльйонiв) гривсIIь 00 копiйок, lщо стаIlовиr.ь l009/tl
tIочаткового статутttого кап iталу.

перiоду з lЗ.05,2020 року по З1.12.202О рок)/ не вiдбувалося.
CTattoM rra 31.12.2020 рок)/ в обiгу lзllаходиться б 000 (rLricTb тисяч) LuTyK llростих iмеlIrlих акr{iй
власtIсТепriоiТ на загаль}i),tlомiнальну BapTicTb б 000 000 (шriсть мiльйонiв) гривеIlt OО копiйоri.

l3BopoT,Ho1,o викупУ акцiл"t упродов)к

lrlфо;lмаIliя IIро aKTIIt}Il
Iн(lорьlацiя, розкрита К}А rrtодо itIстивiв Фоllду с лос,говiрною, повI{iстlо вiдповiдас Bt,ttvtoгa;tt
I\4СФЗ та Закону УкраТгllл кГIро бчхl,алтерськtlй облiк та
фirlанссlву звiтнiсть в YKpaTHi>. Згiдно
Балэнсу Фонлу (Звiт1, гtро фitlансовий cTatl) зtIгальllа супла оборотних активiв становиr.ь:
- cTa}loM гlа З l .12,2020 року cyN{y в
розмiрi 5 803 тлrс, грн;
- cTalloNt lta lЗ.05.2020 року сума вiдсутня.

IHtfropпra

uirl пI)о зобов' я:lаll ltя

lнформацiя, розкрита I(YA шtодо зобсiв'язftllь Фоrtду с 7достовiрrtою, повнiст.ю вiдповiдае виN,lогам
N{сФЗ та ЗакOн.V YKpaTtlll Kllpo бухгалтерський об,rliк та
фiнансову звiтнiсть в }rKpaTHi>. Згiдно
Балансi' Фоtlд1'(ЗвilУ про фillансовий стан) заI,альIIа сума поточних зобов'язань iзабезпе.lень

сl,анови,гt:

- cTatIoM lla 3 l .12,202,0 року суму в
розмiрi 45 r.ис, грн;
- станом на l3.05.2020 року сума вiдсу,гня.

Iнфорпrаuiя про .tлlстrlй прrtб1,1911 (збllток)
lritРоомаuiЯ, рс)зкрита КУД rцолО lIистогО прибутк.v (збиr.ку) Фонду с достовiрlIою, гtовнiсr.tо
Вi;lПОliДаr: L}И\IОГаМ МСФЗ r'a Закону Уr<раТгrи <ГIро бухгалгерськt.tй облirt та rPirlaHcoBy звiт.ltiс,гь
в 5/KpaTrri>>. l]гiдrrгl Ба.ltаrlсУ ФондlУ (ЗвiтУ про сtliнанСовlлй cTatl) загальFIа сума Ilепокритого збlлr,ку

с,га

I{овить:

,'

t cTa}IoN,I на 3l . 12.2020
року суму збltтку в розмiрi 242 тис. грlt;
- cTaIloM на lЗ.05.2020 року сума вiдсутttя.

За перiоЛ з lЗ.05.2020 року по 3l . 12,2о2О року Фондом було oTpriмaнo .tистий збиток загальноlо
c)/N.,Iolo

242тис. грлl,

ми пiдtr,верднtуеivtо досr,овiрнiсть. по|]IIоту та вiдповiднiсть законодавству застосоtsаних
прtttltlиltiв вLlзrIаII[Iя. класифiкацiТ, оцiнlttа, поllання ,га
.га
розкри.гтя iнформацiТ щодо aKTllBiB
зобов'язачь Фондч.
irlфорпr:rrдirl IIро доl,рllмаIItlя l][lмог tIopMaTIIBII0-пpaBollllx aItTiB
II op}l,1ltl к RIl:}н arlell ня вар,гос,гi tl IIсTI,I х tt к-гlt Bi в ICI.

KoMicii, lцо

l!орядцоrС iтepMtirrlt вltзtIаLtеIlгlЯ вар,госr,i (Iис1,1.1Х ак,гивiВ Фоll21У протягоМ гIеlэiодУ

реr,уJIIою.гl>

з l3.05.2020 рок1,

rlo 3I.12,2a20 роКу вiлгlсlвiда"rtи B1,Il\4oI,aM с,гаттi49 Заltону кГlро iнсти,гути спiльного iHBecTyuunnri,
вiд 05.07.20l2 року лъ5080-VI ,га роздiлу III llолоiкеI{ня про порядок вl.IзначеI,Itlя uopro.ri lIис1-1.1х

ак,гltвiв itlститутiв сlli.rlьrlого iHBeoTyBatlHя. за,гверД}кеIiого
рiшенням
року Nll336.

нкцllФР

Blzr 30.07,20l3

ОЦiНКа altT'PIBiB СDонДУ cTaHoN,I на 31.12.2020 року вiдповiдас вимоl,ам
роздi.,rу II [Iолохсеr{ня про
поря/(ок
вартос,гi
ч}IстI.1х
ак,гивiв
itIс;,гитутiв
спiльltого
iltBecTyBalltiя,
затверд}l(еtlоl-о
чиз}!аченIrя
рitлснllям I,.IKI ll IФР вiд З0.07.20l 3 року М 1 З36.

Облiкова ttолiтика ФоIrду вiдповiдас вимогам IVIСФЗ, аI{туальним на дату складанлIя t|lirraHcoBoT

звiтttttс,гi.

Розрпlуц1,'с вар,гостi LI},lс.гих аltтивi'в ФОtliд1, в розрахуIlку на олну акцitо в обiгу с.ганоr\{ tla
року (rrорiвFIяjlьна iн(lормаrliя за tiuпередl,tiЁl звiтttий перiоЛ вi;lсутllяt в зв'язltу з
реt:t:,граtlir:tо Фоirду l 3.05.2020 poK5z):
31.12.,]0.20

з1.12.2020

на

Bapr ir:Tb одIJого iнвt,:стицiйrrого серт,ифiкаr,у за cTaIIoN,I на 3

BirpTicTb Llистих актиtзiв Фонду сltладас

liрот,яtюlл гlсрiоду

грlл.

з lЗ.05.2020 року iro Зl,|2.2о2О

tзitрr,осr,i ll 14ст,их aKTpt
:,l(t)!Ji,,

959,6i

в

i

в вс

закirlчеtttlя строк\/,

н

tlypI

lO I"o

(lo tlду cl,al lobt

rta

poK5,

l грl,лн я 2020 poKv зl,iлtlо /{овiдкrл

I(YA ФоItд1,:tдiйснlоваj]а

пliсяця.

1

розра,хуIiок

:

Bc,r.atti)B,l,teHO0.0 д.rlд :(ОСЯГНСН}lя пtitliMa.ltbtlot,o обсяг.у aKTtaBiB

ос,гаltt,liй каJlеIlларIItlй llc1.1b

прсl

Фоtlду,

- деlIL скJlадаIIltя irrQlopMaltiT шlо/tо /Iiялl,ttос.гi

Фоltлу (l(BapTaJlbrra. рiчна).
ДенЬ НаДхOлх(еtiня кOшll,iв на баttкiвський рахунок Фонду (пiд час розмiщеI{Ilя
iнвестr,rцi йrлих ссрl,и(l iKaTiB Фонлу),

-

КOП(НИЙ

IНфорпlацiя ttро вiдповiдллiсть складу та структурп активiво що перебувають у портфелi I(JI,
вIлIчtогам закоtlодавсl,ва, цIо висуваIо,I.ься ло oкpcMllx в1,1дiв ICI.
Склад та структУра активiв Фонду cTaLIoM на 31.12.2020 року вiдповiдають вимогам cTaTTi 48
ЗакоtlУ <Про iItcTllTyTи с.ltiльного iнвесr,ування>> вiд 05.07.20l2 року N95080-VI ,Ia вимогаN,I
роздiлу II Полсliltегlня Ilpo склад та структуру активiв irtс,гитуту 0пiльног0 ittвестування,
затверд)ltеного Рiшеttням НКL\ГtФР вiд l0.09,20lЗ року Л'9l753.
/(о скrlад1'активiв Фоlrду входrIть грошовi коштлI, корпоративrli гlрава та борговi зобов'язаllня.
офсlрм;rенi договора]\.{и позljки та в спосiб, не заборонений закоI{одавствоrut УкраТIIи. Позикlл
Ha2lalti юр1,1диl{нtll\4 особам, t-Ie N,lенШ як l0 вiдсОткiв стаr,утltого кагliтал}, яl(их нале)I(ат.ь Фонду.
trн(lорп,rацiя IIl)o дотриN{анIlя вIлмог закоtrолавс.гва rцоllо с}INtи витрат,

]а paxylloк ак,гивiв ICI.

якi вiдшrко7цовуютl,ся

Ск.пад ,га розпtiри BI4Tpal,, якi вiдшlколовувалися за paxyнolc активiв ICI rlротягом перiолу з
l3.05.2020 року пО 31.12,2020 року, вiдпОвiдаютЬ вимогаМ ПолоrкеннЯ про склаД iрозмiР ВИТРаl';
що вiлtttкодовуються за paxyHoI( активiв iнститl,ту спi.,llьlлого iнвестування, затвеl)дх(еноl,о
рitllегtttям t-IКLlПФР вiд l З.08.20l 3 pc_lKy J\Ъ l468.
П;lо,гягом перiоду з l3.05.2020 року по З1.12,2020 року за рахунок активiв lCI було сIIлаLIеIIо
винагороду ксмпаrliТ з управлiння актиI]ами lCI, винагорода HoTapiycy, винагорода зберiгачу ICI
та розрахуI{ково-l(асове обслуговування I С I банком.

РозмiР винагородИ ttомпанiТ з управлiнtlя акт1.IвамИ визl{ачено регламентом Фонду,

Iпфорпrаrцiя прО вiдповi/lнiстЬ розплiрУ aKTrlBiB
вст:lllовлеIIу закоIl ом.

IcI мiнiплальtlомч обсяlу

Мittiпltrльнlлй обсяГ аtстивiВ ФогrдУ cTaнol\l на З l . 12,2O2O року вiдllовiдас вимогап,l сr-аr-гi
<Про ittст,итуr-лt сlti,ltьногсl iнвестувАння) вiд 05.07.20I2 року M5080-VI.

:tK1,1lBiB,

4l Закону

обсяг активiв Фонду станом rra 3l. \2,2fJ2О року cTarIoBI.tTb 5 803 тис. грн. та с бi:lьшtим, гriж l 250
MliHiMarIblIиx заробiтних плат )/ Мiся.Iноплу розмiрi, встановленому закоrlом на день
реестрацiТ
фонду яlс itlсr,итуr,у спiльtлого iнвес.гувалlrrя (5 2lб тис. грlл),

Ill{lормаrцiя l|po lIallBHicTb та вiдtrовiдrliсть c}IcTeMIr BllyTpirrlBboгo аудит1, (коllтролю),
llсобхiдIrот лля складання фiнаtlсовот звiтнос,t,i, яка lle мiсr,ить сyтт€вих викривлень
унас;liлок uraxpal"lcTBa або попlлtлкрI.
Аулиr'trере2lба"lаВ викоIlанlIя аудиторськ}lх процелур,цля отримання ауliиторських доказiв ltlодо
с\,м ,га розI(ри,п,я iнформацii' в фiнаltсовiй звi,тностi ст,аном rlа З 1 грулrп 2О20 року ,га за ltepio,,1 з
lз.05 2020 рок)/ гIО з l .l2.2020 pUKy. ВибiР проltедуР заJIе)I(и,гЬ вiд сулrкення аудитора"

оuiнltу ризикiв cyTTeBI]x викр1.IвjI()t(ь фirlаttсовоТ,звiтrrостi cl-atIoM на Зl грулня 2020
pOI(y BIlacJtiiloK шtахРайоr,ва або попtиЛltи. IJиttоlt1,1о.tи оцittltу t11,1x
ри:з1.1ttiв ауди-гор розглядас
захо/11,1 вн1,,грittltlьоI,о I(()нтl)о.цIо, ttlo с,госую,гься сl(лаllанt{я ,га ;1остовiрttого IIоланltя
фiнансовоТ
звiтностi cTaHoI\4 lla J I l-рудllЯ 2()20 рокУ, з MeTolo розробки аулиторських процедур, якi
ВiДllОВiltаЮr'Ь ОбСтавrlIJаIvt, а не з l\,IeTolo вI.1словлеtIня луl\lки rцодо есРективностi вttутрirшttього
Bl(rltoLlalo(t}t

Kot]TpOJIIo

суб'скr,а госI]одарtоваI{tIя. Аулит вI(лIочас TaKo)к оцiнку вiдгlовiцностi використаllоТ

оцiноtg зроблених управлiнським персоналом, та
РiшенняtvI позачергоВих Заl,альних зборiв учасникiв 1'овариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
кКомпаrtiя з управлiнIlя активами <PE/JI-IIJBE]CI') (I1ро,гокол N9 56 вiд 25. |2.2оit2
року) було

затверд)(еllо [lолояtення про слуlкбу вну,трirлнr,ого аудl.]ту (контролlо). На дуплrtу аудитора,
запровад)I(ена сис,геМа BHyr-pitttHboгo ау.г{l.,lту (r<оltтрtlлю) в повнiй Mipi забезпечуе оргаtliзацiю,
BrryTpirrrrriй аудLlт та дiевий внутрiшrнiй ко}lтроль дiяльностi Компанiт згiдttо чин}lоt.о
законодавства YripaTH и.

Про cTatl корпораr,lIвIlого yrIрав;Iittня вiдповiлно l{o законодавства YKpaiHll

Стан

корпоративного управлiння АкI]IонЕрного товАриствА кЗдКРИ]'I4Й
Ilt]ДИВЕРСИФIКоВ АtlиЙ вЕнLIурFIий корпорАтивIlий Iнввстицlйний ФоFIli кщЕ
груП I(АгItl,АJl IIIBECTMI]HTC), активи яI(ого персбувають .в управлiннi 'Говариства з
обмеrItеною вiдповiдальнiстю кКомпанiя з управлiння активаI\4и KPEII-IHBECT) вiдповiдае
Ст,атуту,га законолавству УкраТни.

оскiлькИ ФонД станом на 3l .12.2020 року складався з одrriсТ особи, до Фонду IIе застосовувалLIся
положення про обов'язковiсть обранtIя наl,.llядовоТ радlи згiдно ч.6 ст. 33 Закону YKpaTlllr кПро
itlститутИ спiльrrогО iнвестуваНня> вiд 05.07.20l2 року. Упродовlк перiоду з 1З.05.2020
року гIо
з1,122020 року IIовI,1ова)I(ення НаглядовоТ ради, передбачегli ст, 44 Закоrrу УкраТни KIlpo
iнсr,и,гутtl спi.llьногО iHBecTyBaItHя)), а такоr( BHyTpirlHiП{14 локумеIIтамlа Фонду здiйснlовав сдl4ниl.,'I
учас }lик Солоrti к Артем евt.е ttо ви.t олноосiбtlо
Iнфорпrацiя про перелiк пов'язаtlих осiб

У

гrроцесi виltоtlанtlя процедур аудиту фiнансовоТ звiтностi Фонду, аудитором було визначено
ttастчпlllлй перелilс пов'язаних осiб станом на 31 .l2.2020 року:
цiя
I

iбного
РIIОКIIП dliзичlrоi

IoBIto ttайлtеtlуваIIIlя tорlлдичtIоТ
особt.t- tlл atct t и lta (atttli о гrера,

I\4 i ОЦеЗ

ка
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[нфорпrацiя про наявнiсть Ilо:tiй lIiсля д:rти балансу

Bci подiТ пiсля дати

ба.гIаttсу т,а до видаlli аудиторського BI4cHoBI(y

здiйснюваJIись в межах операцiйноТ дiяльностi.

(Звiту незалежного аулитора)

lIa нашу'Д}мку, будь-яких подiй, якi вимагають корLIгуванIIя фiнансовоТзвiтностi с.ганоN,l на 3l
гру/i}lя 2020 рокУ вiдповiдllо ло МСБо l0 <ГIодiТ пiсля звiт,ltого перiоду) т,а якi tle зI{айшли
вiлобраlItеl,Iня у цil"t фiгrаrrсовiй звiтtlос,гi, проте i\4оп(у,гь \4ати суттсвий вплив tlа (liнаlлсовий cTall
Фоtlду, tte вiлбl,валося.
Будь-rrка iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля датIi балансу, якi icToTHo б вплиtlули lIa
фiнаIrсову звiтtliсть ФоIrду, не iдеIIтифiковаttа.

lншlс
I-1a наLпУ /{умку. irrформацiя Iцоло aкTltBiB, зобов'язань ,I,a вJIасного капiтал1,
розкрита у

(liнаtIсових звiтах Фонду вiдповiдrlо до l]имог МСФЗ,

З rсiпrtя 2019 року розпоLIаJIося глобальне розпоIJсюджеIIIIя CovID-19, яке су.гтсво впJIиIIуло
IIа eкOlloNli,tttc становиu{е не тiлLк}I YKpaTHrr, а й усього cBiTy, Зна.tна кiлькiсть компаttiй в
Kpajlri вимуrtrеtli булtл припинятII або обме>tсува,ги cBolo дiяльнiстt tta ЕIевизFIачетIий на ла,гу
ttiлготовкИ l1icT фirrанСовоТ звiтIIостi .Iac. Заходl-r, Iцо вживаIоться для стриN.{уваIlня поUIирення
Bipycy, вклIочаIоIILI обмежснtЛя рухУ траrIспорт}/, караrIтин, соtliалыli дlистанцiТ,
r]I)из},пI,IнеIIItя лiялr,ност,i об'сктiв iнфрастрчктурIл, тощо
упtlвiлыttоlоть еконоп,tiчtlу
дiя1_1rьнiсть комItанiй.

Як результат, глобальна пандемiя COVID-19

платиме cyTTcBi фiнаrrсовi наслiдки для Bcix
та
eKoHoN{iK
rcpaTH
сRiту.
Ссред
ринкiв
TaK}Jx наслiлкiв, якi вплинутL зокрема на фiнаlrсовi
установи, с трудIrопti або повна HeNIo)IUIIiBicTb зыtучення фiпансуваЕIня, знеrцiнеtIItя, як
фirtаrtсових так i неdliнансових akTllBits, впJIив на справедливу BapTicTb активiв та порушення
викоlIаIIIlя yNtoB за кредитIIимII зобов'язанняNIи, збитковiсть дiяльностi тоtцо. Продовхсеннlt
c,ll)ottiB l(ара[rтину N{ox(e пррIвес,гII дцо iспуванIIя суттсвоi невизначеностi, яка поставить пiд
l0

ЗнаЧниЙ cyMHiB здатнiсть

Компанii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

СПалах COVID- l9 запустив TaKi макроекономiчнi iмпульси як глобальний удар по попиту та
по пропозицii. За прогнозами, цi подiТ MorKyTb призвести до масштабного знецiнення
КаПiталУ, падiння обсягу активiв Компанii та збитковостi дiяльностi. Ймовiрне, i попередньо

вже проголошене на сьогоднi подовження TepMiHiB карантину на невизначений час
впливатиме i на дiяльнiстЬ Компанii, що може призвести до iснування суттсвоi

НеВИЗНаЧеностi, яка поставить пiд значниЙ cyMHiB здатнiсть КомпанiI продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,

OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiр*у.
ПОвне наЙл,t,еtlування aydumopcbKoi' фiрл,tu вidповidно dо усmановчuх dокупtенmiв, якоtо було
Зdiйснено ауdumорську перевiрку., Товариство з обмеrкеною вiдповiдальнiстю кАудиторська
фiрма кКапiтал Плюс>;
Коd за еflРПОУ: З0371406;

у

НОл,tеР 1эecctпpatli|
РозDiлi кСуб'еtсmu ауdumорськоi' disubHocmi, якi .мшоmь право провоdumu
обов'sвtсовttЙ ауdulп фiнаttсовоi' звiпltюсmiл Реесmру aydumopiB mа суб'екmiв aydumopcbKoi' diяльносmi;
J',lb 2069;

ПРiзвtttце, i,чt'я, по баmьковi ауduплоlliв,

sLKi

провоduлu ауОumорську перевiрку, mа серiя, ttolvlep,

dаmа вudачi Серmuфiкапlа ауduплора, вttdmюzо ДПУ; IlexMicTpeHKo Iгор Станiславович

сертифiкат аудитора ЛЪ 006882, виданий 22,12.20l
суб'сктiв аудиторськоТ дiяльностi 1 00830).

l року,

номер реестрачiТ в PeccTpi аудиторiв

-

r.a

Мiсtlезнахоduсел,ttlя: вул. Кирилiвська (Фрунзе), бул. l4-18, кв. 49, м, КиТв, 04080, УкраТна,
Телефон +380 44 5026718.
OcHoBHi вiдомостi про умови договору про надання аудиторських послуг.
Щаmа m.а нол4ер dozoBopy lta провеdення ауdumу., ,Щоговiр про надання аудиторських послуг вiд
l 5 сiчня 2021 року ЛЪ 1 (А) та Протокол NЪ l вiд26 сtчня 2O2l
року.

Щаmа поч,аmку m,а dаmа закiнчення провеOення ауdumу; Щата початку проведення аудиту 26.01.202l року, дата закiнчення проведення аудиту - 30.0З.202l року.
Партнером iз завдання з аудиту, результатом якого с цей звiт незале)I(ного аудитора, с директор
ДеПаРТаМеНТУ аУДиту ТОВ <Аудиторська фiрма кКапiтал Плюс> I]exMicTpeHKo Iгор
Станiславович (сертифiкат аудитора Ns 006882, виданий 22,12.2Ol l року, номер реестрашiТ в
PeccTpi аулиторiв та суб'ектiв аулиторськоТ дiяльностi 100S30).

Партнер iз завдання

icTpeHKo I.C.

вул. Кирилiвська (Фрунзе), буд.14-18, кв. 49, м.
30 березня

202l року

ll

'

АТ <BНВКIФ (ДЕ ГРУП КАПIТАЛ IHBECTMEHTC>

ЗАЯВА ПРО ВЦПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЩОДО ШIДГОТОВКИ I
ЗАТВЕРДЖЕНtIЯ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI станом на 31 грудня 2020 року та за
перiод з 13.05.2020 року по 31.12.2020 року
Керiвництво вiдповiдае за пiдготовку фiнансовоТзвiтностi, якадостовiрно вiдображае фiнансовий
стан акцiонерного товариства <Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний
iнвестицiйний фонд кДЕ ГРУП КАПIТАЛ IHBECTMEHTC) (надалi - АТ кЗНВКIФ (ДЕ ГРУП
КАПIТАЛ IHBECTMEHTC) або Фонд) активи якого перебувають в управлiннi Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю кКомпанiя з управлiння активами кРЕЩI-IНВЕсТ) (надалi - кУА
або Товариство), станом на 3l грудня 2020 року, а також результати його дiяльностi, рух
грошових коштiв та змiни у власному капiталi за перiод з 13.05.2020 року по 31.12.2020 року
вiдповiдно до МСФЗ.

Пiд час пiдготовки фiнансовоТ звiтностi керiвництво Товариства вiдповiдае за:
належнийвибiртазастосуванняоблiковоТполiтики;
поДання iнформацiТ, включно з облiковою полiтикою, у спосiб, який забезпечуе iT
доцiльнiсть, достовiрн icTb, порi вняннiсть та зрозумiлiсть;
додаткове розкриття iнформацiТ у випадках, коли дотримання спецiальних вимог МСФЗ е
недостатнiм для розумiння користувачами впливу конкретних операцiй, iнших подiй та умов на
фiнансовий стан та фiнансовi показники дiяльностi Фонду;
здiйснення оцiнки щодо здатностi Фонду продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй

.
,

,

,

ocHoBi.

Керiвництво також вiдповiдас за:
стВорення, впровадження та пiдтримання ефективноТта надiйноТсистеми внутрiшнього
контролю;
, ВеДення належноТ облiковоТ документацii, яка дозволяе в будь-якиЙ час продемонструвати
Та ПОЯСнити операцiТ Фонду та розкрити iнформацiю з достатньою точнiотю щодо фiнансового
сТанУ i яка надае керiвництву можливiсть забезпечити вiдповiднiсть фiнансовоТ звiтностi Фонду
вимогам МСФЗ;
, Ведення облiковоТдокументацiТу вiдповiдностi доукраihського законодавства таМСФЗ;
о застосування обГрунтовано доступних заходiв щоло збереження активiв Фонду; та
о виявлення iзапобiгання випадкам шахрайства та iнших порушень.

,

Фiнансова звiтнiсть Фонду станом на 3l грудня 2020 року та за piK, що закiнчився з.вначеною
датою, була затверджена керiвництвом
.

Вiд iMeHi керiвництва:
Одноосiбний учасник АТ кЗНВКIФ
<Ще Груп Капiтал IHBecTMeHTc>>

Солонiк А.е.

.Щиректор

ТОВ (КУА (РЕДI-IНВЕСТ>>

Наконечний Т.С.

Головний бухгалтер

ТОВ кКУА (РЕДI-IНВЕСТ>

,Щенисова

12

Н.А.

АТ <ЗlttiКlФ (ДЕ I'РУП КАIII'ГАJI Itll}ECl'N{tr{'}ITC)>
Балапс (Звiт пр0 фiнансOвий стан)
на 31 грудня 2020 року
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АТ <(ЗНВКIФ <ДЕ ГРУП КАПIТАЛ IHBECTMEHTC>
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I. Власний капiтал

(апiтал у дооцiнках
Щолатковий капiтал

капiтм

4
6 000

405

410

4|5

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)

420

неоплачений капiтал
Вилучений капiтал

425

4з0

Усього за роздiлом I

495

(242

5 758

!овгостроковi зобов'язання i забезпечення

вiдстроченi податковi зобов' язання
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Щовгостроковi крелити банкiв

l5

l0
l5l5

ншi довгостроковi зобов'язання
Щовгостроковi забезпечення
[_{iльове

з

l400

Резервний капiтал

II.

На кiнець
звiтного перiолу

l

520

l525

фiнансування

Усього за роздiлом II

1595

III. Поточнi зобов'язання i забезпечення
KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв

1600

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

бl0

довгостроковими зобов'язаннями

l

товари, роботи, послуги

16l5

розрахунками з бюджетом
розрахунками зi страхування

l620

розрахунками з оплати працl
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками

lбз0

|625
163 5

1640

lоточнi забезпечення

1

Щохоли майбутнiх перiодiв

l665

ншi поточнi зобов'язання
Усього за розлiлом lll

l

660

45

690

1б95

IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та грчпами вибуття
Баланс

45

1700
1900

5 803

Одноосiбний учасник А'Г (ЗНВКIФ
<Ще Груп Капiтал IHBecTMeHTc>

Солонiк А,С.

[иректор
ТОВ (КУА кРЕЩI-IНВЕСТ>

Наконечний Т,С.

Головний бухгалтер

ТОВ (КУА (РЕДI-IНВЕСТ))

,Щенисова Н.А.

14

)

АТ кЗНВКIФ (ДЕ ГРУП КАПIТАJI IHBECTMEHTC))
Додаток 2

Звiт про фiнансовi результа,Iи (Звiт пр0 сукупний дохИ)
зп перiод з 13.05.2020 року по 31.12.2020 року
ФорплаМ2 |КолзаЩКУЩ

I.

ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Код

Стаття

рядIiа

l

За звiтниЁл перiод

за аналогi.tttий
псрiол
попереднього року

J

4

1

истий лохiл вiд реа.lliзаrtiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт,

эслуг)

2000

3обiварr,iсть реа;riзованоТ продукrriТ (ToBapiB, робi,г,

2050

rосл5,г)

Валовllй:
прлIбyr,ок

2090

збиток

2095

ншi операuiйнi доходи
в н i Bl.tTpaTr,t

2l20

3trтрати на збут

2l50
2l80

21з0

{ллl i нiстрати
HtUl

операцlинl

BI4TpaTLl

(241

2|90

2l95

збlлток
Щохi11
HIlI

вiл y,tacTi в каlriталi

2220

liшl .,lоходи

22,40

DiHarrcoBi ви,грати

2250

:}трати вiд участi в капiталi

22.55

Hlul витрати

2210

Diнагlсовr,Iй результат до оподаткування;

trрибуток

2290

збttток

2295

3итратtл (лохiл) з податку на прибуток

(зби,гок)

)Ijолаткуваl]tIя

24|

2200

(liHarrcoBi доходи

'Iрибуток

(

вiд

(l)
(242)

2з00

припилtеноТ дiяльнос,гi пiсля
2305

Цистий фiпансовий резулы,ат:

прибчток

2350

збlлток

2355

l5

( 242).

АТ €НВКIФ

<ДЕ

ГРУП КАПIТАЛ IHBECTMEHTC>
П.

СУКУПНИЙ ДОХIД
Код

Стаття

рядка

За звiтний перiол

за аналогiчний
перiол
попереднього року

J

4

2

1

Цооцiнка (уцiнка) необоротних активiв
Щооцiнка (vuiHKa; фiнансових iHcTpyMeHTiB

2400
2405

Накопиченi KypcoBi рiзницi

2410

Цастка iншrого сукупного доходу асоцiйованих та

;пiльних пiдприсмств
нший сукупний дохiд

2415
2445

нший сукупний дохiд до оподаткyвання

2450

IIодаток на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним
1оходом

2455

нший сукупний дохiд пiсля оподаткування
Сукупний лохiл (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460)

2460

2465

(

242\

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

Код

Назва cTaTTi

рядка

За звiтний перiод

за аналогiчний
перiод
попереднього року

J

4

2

1

Матерiальнi затрати
Витрати на оплату працi

2500

Вiдрахування на соцiальнi заходи
Дмортизацiя

2510

2505

25l5

ншl операцlинl витрати
Разом

24l
24t

2520
2550

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Код

Назва cTaTTi

рядка

l

За звiтний перiол

за аналогiчний
перiод
попереднього року
4

2

J

Эерелньорiчна Ki.itbKicTb простих акцiй

2б00

6 000

]коригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй
:Iистий прибуток (збиток) на одry просту акцiю

2605

6 000

2610

-40,17

2615

-40,17

Экоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
tкцiю

Цивiденди на !rдну просту

акцiю

ffi

лf"о-rtТfllВЖfu
<z(

Одноосiбний учасник АТ (ЗНВКIФ
<Ще Груп Капiтал ll-tBecTMetlTc>
Щиректор

'I'OB кКУА (РЕД1-1НВЕС'Г)
Г'оловний бухгалтер

ТОВ (КУА (РЕД1-1FIВЕС'Г)

ж

ffi

ffi

1;

лЁ,;ь
Hr,b
t',. \

I;il;r'.i

Наконечний Т.С,

п

|/-/,i::
lr1-1:_l ..

L,"

Солонiк А.е.

1

\.',

l.

"

,Щенисова Н.А.

АТ <ЗНВКIФ (ДЕ r'РУII КАПIТАЛ IIIBECTMICHTC)

Додаток 3
Звiт про рух грошов[Iх коцIтiв (за прямим шtетодом)
за перiод з 13.05.2020 року по 31.12.2020 року
ФормаNэ3 | КодзаДкУД Гlqq'!91]
Кол

Стаr,тя

рядIiа

l

I. Рух кошr,iв
<одrкення вiд:

5, рс,з5,л

2

bTaTi orleparlili

iзацiiпролуr<ui_,(Tggrpiв,р99iT_,

rloT

yD

4

з000
3005

1ц!4rll9датку на .,lодаllу вар,гiст ь

з006

30l0

-{iльового сРitrансування
-Iа,lход>t<еl lHi вiл ltовеlrltсння
aBaHciB

3020

ttшli налходiкенлlя

3095

3итрачаtittя rIа оllлату:

Еэgд]дý9qцj9.,,Iа___
-Iрашi

3

3iдрахувань на соцiальнi заходи

J

0

]обов'язаньз податкiв i зборiв

J

5

]иr,рачанttл tla оплаl-у зобов'язаttь з rIодатку на ttрttбу,гок

_)

6

Jltтрати*ttасlцlilту зобов'язань з iнirrих податкiв та зборiв

J

8

l00

198 )

J 05

J 90
ц9,дц и рух коштiв вiд rrпера цiй ноi дiял bHocr.i
lt. Рух lсоцlтiв у результатi iнвесr,ицil'ilrоТ дiя.llыlосr.i
I lадход,жеIlt.lя вiл
lrеалiзацiТ:
r|-ri

lx irlBecтlrLti

Hal lctlBt

95

l98

3200

й

нсоборотнtлх активiв

з205

[lалходrкення вiл отриманих
, fJlлсоткlв

:

321 5

Дl.iвlденлIв
н

1

qцgлlцчцц _uд jýрцц]!д] t

Iltul IlадходжеtiIlя

__

з220
з225
з250
325

_i

3260
J

и t tл

аrи_з

а, лер_lt

вЁцц]_1l

ttlljl п.ilа,l,е?lil

JýдЦзLлцtlшт,!в вИ
IIl. Рух кошrтiв

Ja.,tllo;_l;ttct

l t

tlr

в

iл:

),

iHBecTllцil"trlo[ дiя.llьносr,i

з210
э290
3295

резуль,ti,ll,i фiнаrlсовоТ дiяльнос-гi

!цц9]эjчlцgд)_

3300

)триiчtання позик

3305

Ilml налход)!.е}lня

3340

Зитрачаtlня tta;
3икl,п власItrrх акцiл]

3.j45

,lогашlення rtозлtк

зз

I

l,ца,гу ltlIL]l/1c,l lдl в

за аналогiчний
перiол гIоперед}lього
року

1

дiltл ьtlос,гi

ня гtодаткiв t збоlriв

{Jgyy

за звiтний Ilерlод

6 000

_50

зз55

tIIlIl пла,i,еяil

3390

ii рух коtuтiв вiд фiнаrlсовоiлiялыrостi
lистиЙ рух гроЙових KorrlTiB за звiтнлrii

3395

6 000

i{0!_

5 802

)

АТ кЗНВКIФ (ДЕ ГРУП КАПIТАЛ IHBECTMEHTC)
Код

Стаття

рядка

}алишок коштiв на початок перiоду

3405

Jплив змiни ваJIютних KypciB на залишок коштiв
}алишок коштiв на кiнець перiоду

3415

За звiтний перiод

за аналогiчний
перiод попереднього
рOку

з41 0

Одноосiбний учасник АТ (ЗНВКIФ
кЩе Груп Капiтал IHBecTMeHTc>

5 802

Солонiк А.€,

,Щиректор

ТОВ кКУА кРЕЩI-IНВЕСТ>

Наконечний Т.С.

Головний бухгалтер

ТОВ кКУА кРЕЩI-IНВЕСТ>

,Щенисова Н.А.

l8

АТ <<ЗНВКIФ (ДЕ ГРУП КАПIТАЛ IHBECTMEHTC>
.Щодаток 4

Звiт про власний капiтал
за перiод з 13.05.2020 року по 31.12.2020 року
Jф4

Заресстрований
(пайовий)
капiтал

Код за

Нерозподiлений
прибуток
(непокритий збиток)

MiHa облiковот полiтики

ншl змlни

ригований залишок
збиток) за звiтний пе

Iнший сукупний дохiд за
Розподiл прибутку:
виплати власцикам

Спрямування прибутку ло

Внески учасникiв:

внески до капiтал
Погашенltя заборгованостi

Вилучення капiталу:
п акцiй (часток
)I(

вI.1куплених

улIовання викуплених
акцiй (часток
Вилучення tlacTкl.i в
капiталi
lHuti змiни в капiта"lli
зом змiн у капiталi

Ж'g
Одноосiбний учасник АТ (ЗНВItIФ
Kfle Груп Капiтал IHBecTMeHTc>

Солонiк А.С.

!,иректор

l'OB KitYA кРЕЩI-IН ВЕСТ>

Наконечний Т.С,

Головний бухгалтер

ТОВ

(

КУА (РЕДI-IН ВЕСТ))

Щенисова Н.А.

19

АТ (ЗI{[JI{IФ (ДЕ ГРУП I{AIIITAJI I}IRICCTN'iEI-II'C>
прим I,гки до ФI|lАLIсовоi звI,г[]ос1,1

станом на

Зl

грl,лня 2020 року r,а за перiо21 з l3.05.2020 року по З1.12,2020 року

)) пlll ся|l Qх ук|) a|H сь кuх ?,pllBet tb

Припriтlси до фiнансовоТ звiтlrостi

1. ЗАГr\ЛЫtА IНФОРМАЦtЯ
OcHoBlti вiдомtlстi lrpo Фонд
AKlliorleplle ,гOвариство <i}aKpиTllI)i IIеltIrверсифiкованил"l веllчурнлtй корпоративний
iпвестltцiйIlиl"r (Ро}Iд <d,trЕ ГРУП КАПIТА"1l iНВЕСТП/tЕНТС)) (rrалалi - А'Г кЗI-IВКlФ кД[Е
ГР\'[l КдПIl'дJl IНВЕС"ГМt]l"{'I'С) або Фон;t) (rсол CI]PI]OY 436l866l, код CllPlCI l330092l)
ЗаРСССтроt]аrlс l3 TpaB[IrI 2020 року вi7lltовi2дно ло ll1,1tIHoI,o заI(онолавсl,ва УкраТrли. ffaT,a та llofuIep
свiдоцr,вtr про внеgенлля iнвестицiйного Фонду до CIIPICI N,r 0092l вiд22.06.2020 року.
1.1.

Одноосiбниi\4 засновником Фонду е гроtиадянин УкраТни Солоt-tiк Артем евгеllович, паспорт cepiT

AII N"l1458l, виланиii 14.03.2003 року Жовтнев}livl РВ YN,{BC УкраТни в Щнiпропетровськiй
об;lасr'i, реестрацiйний номер облiковоТ KapTKll пJlатItика податкiв (надалi - РFIОКПП)
3 l685l96l5, Mictle реес,грацiТ: м. KllTB, вчл. fiervliTBcbKa, буд. 29,1<в.l2З.
СТаном lra 3 l .12.2020 року одноосiбlлим учасником Фоrrду е громадянин УкраТни Солонiк Артем
Свгегtович, гlilспортсерiТАl-t N9l1458l, вlлданий l4.03.200З року Жовтневим РВ УМВС УкраТни
в l{нiпропеlгровськiй областi, РFIОI{ГIП З1685196l5, мiсце реестрацiТ: п,t, КиТв, вул. /JeMiTBcbKa.
бул. 29. кв. l 23.
I'ePпliH лiя.lIьllостi Фоr;21у З0 1тридцять) poKiB з моN,Iен,гу l]несенI{я до СдиIrого дер)I(авного
ресстру
iнсr,итl,тiв стtiльноt.о iнвестуваrtня (до 22.06.2,050 рок),).

Мiсцезнахо/l)(еIttlя Фонду: By,,l. Сi.Iових Стрiльrliв, бул. l7, м. КиТв,04053, УкраТна.

с

проваджеtIlIя дiя.ltьt,lосr-i зi слiльl,tогсl iнвестуваllttя, яl(а
iза pax5,tIoK засrIовникiв Фонду шIIIяхом еплiсii'tliнних паперiв.
IlРiОРИтСтниN,l tlапрямком дiяльностi с фirrансова дiя;lьrtiсть, б5,дiвництво, сiльське господарство,
ПеРеробItа промисловiс,гь, операцiТ з нерухомим майном. Основгltлми цiлями дiяльtлостi Фонду е
О'ГРИi\{аННЯ lrрибутку вiд з7liЙсне1-IlIя дiяльtlос,l,i зi спiльного iltвес,гуванttя, забезпечеttltя
гlрибутковосr,i ,га rlриросту вкJIадень грошових кошlтiв акцiоrIерiв. .Щiяльнiсть зi сlli.llьного
i нвесту ванI,1я €] виклIочним виllом eKottoM i чноi
дiя"lt ьllос.гi ФоtIду.
11РеДМеr'Огчr

лiяльtlос,гi Фоrlду

IlРОвО/lиться t] iHтepecax

I}i.цгlовiдrlо до Рiшення о2lноосiбllого учасника Фонд1l Ng З вiл 09.06.2020 року було затвердiI(ено
текст Регламенту та ItlвестиlriйноТ декrrарацiТ Фонду.
CTalloп,t rIa З 1.12.2020 року Ilов[Iова}кенI]яNlи I-1агля/цовоТ ради, на пiлст,авi ст. З3 Закон1, YKpaTHll
KI-Ipo iнсти гуr,l,r спiльllого illBecтyBaHIjя) було надiлеllо одноосiбного
*учасI{иlса Фоttду Солонiка
('Bl,eI
Дi;тепtа
tови.tа.

Бvхгалr,ерськиЙ облiк опсрацiй
у

правл

i

ttя а кти

tl

ва]\4 I.| к

1.2. Riлоьlос,гi lt1lo

РЕ/{

l-l

Н

Г]

i резулы,аr,iв
ЕСТ).

Копlпанilо з 1,1lрttвлitl!tя

21iяльtlос;,гi

aIi,I

Фоrlду здiйсtIюс,гt,ся ТОВ к[(омпанiя

з

tlRами

'l'oBa1ll.tc,t,пtl з oбMciIcetloKl вiдtIовi.,1а"пьнiсr,ю

кIiоNllIдt{Irl З УГlРдВJlIНFIЯ АКТИВдМИ KPE/JlliiRЕС'I'l> (rlадалi * КУА або'l"оварис,гво) заресс,гl)оваIIе вiдповiдно до tIиI{}{ого закоIIодавства
'2З.l2.20l0 року як lсопtпанiя з
уt-lравлitltля al(Tl,tBaM}i. Щоговiр про управлitlt-lя аl(тtlваi\lи
корпоративtlого iнвестицiл"trIого сРоlrду М 29..l 1 -201 9 вiл 29.1 l .20l 9 року.
1liяльнос'гi 'Говарист,ва е уIlраI}JlilItIяi at(l,ttBtlпtи iнотиr,уLliйtlих iHBecTopiB. l_[eii вlлц
ЛiЯЛЬrlОС'Тi с в1,1I(JlIочIlиN,I ви/iо\,I lrроt|lесiйrлоi'дiяt.гtьtлосl,i tta (lоllдоt]оlчi)/ рI,1ltl(у,гil I{L, ]\,I())i(e
IIpe,ltl"lc:T,o;vt

llосд(I)/ва],Ilсь
персдба, е tI I.ix
l

з

iншtItuи вилаN,lи просРесiл"tltоl'лiялtьt,lосr,i lta (lоllдовомli p14Hl(y, Kpiпl виltа,itкiв

LI

н

14

I-i

}4м зit

KoHoll

a

вс,гво\{.
20

А'Г (ЗНI}КIФ (Лtr ГРУП КАПIТАJI II,IBEC'ГPIB],I-ITC>
римIтI(и до Фl IjАнсовоI зв

l]

cTaI{oM rra
)) lilllcll

ч

Зl

t:рlzдня

uх ylip

cti' н

с,

l],t IOC],I
2020 року,га зtr tlерiол з |З,05,202() року tlo

ьк tix i:pltB

eI

l

З

i,l2.2020 року

ь

OcHoBrIi вiдомrосr,i про Товариство rIаведенi в таб.,tt.tцi:

Товариство з

обмеясеною вiдповiдальнiстю
(КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (РЕ,ДI_

IIовне наймеrrування:
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вул. Вслиltа }I(итоплирська. l5Б, м. КиТв, 0lC0l, YrcpaTHa
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опЕрАIIIЙнв сrrрЕловиlt(Е, ризики тл EI{OHOMIIIHI умови

ФогIл злil"tсttlое cBolo дцiялььtiсть в YKpaTHi. I Iоlrри тс, Ll-1O eKoHoMiKa YKpaTHtl вва)l(асться ри1-Iковою.
BoIla продов)I(ус деN,Iонструват}l певнi особллtвостi, в,rlастивi еконоtчtiцi, що розвиваеться. 'Гакi

особливос,гi характеризуються, але не обмехсуtоться, rILlзьким piBtteM лiквiдllостi на риlлках
каl,tiтал1,, t]исокоtо irtфляцiею та зIiачниМ,де(iiци,гом балаtlсу дерiкавI]их фiнаrrсiв та зовttiшньоТ

r,оргiв.lli.

IIiСЛя ЗIIаLItIого погiршегttlя в 20 l4 i 20I5 роках. ниl,titLtгlя полi,гIачна,га економiчна си,l,уацiя в
YrtpaTHi заJIишасться гlестабiльноtо. У 2020 poui уряд YKpaTtl}l лродовiltус злiйсr-lrова,ги всеосях(IIу
11рограму сгруктурIlоТ реформи, слрямоваtlоТ на 1,суtlеllня icttl,tg.Iиx диспропорrriй в eKoHoMitti.
ЛеРЖаВНИХ фiltаllсах та угtравлiннi, бороr,ьбi з KopylIrlicro. реформування судовоТ системи з ]\{е,гоlо
забезпе.tи,1,I.1 1l1\4ou,n для вiдновлеtlrlя екоttомiки в KpaTHi.
Сr'абiЛiЗацiя екоltомiки YKpaTtllt у лtайб.llиlIt.tом1, майбутFIьому зале)l(ить вiд ycпirrlltocTi 21iй, якlлх
В)ltИВаС УРЯД, Та Забезпечення бсзrlерервl,rоi'фittаtIсовоТ пiдтримltи YKpaTHll з боку мiltсtlароднtах
лСllчоlliв та плi;ttлtаро2lIlих фitrансоi]их установ. 9 червl-tя 2020 року Рада МВФ ухвалила 18-мiсячllч
I1рогра|\Iу кредит},вання для УкраТни StaIld-by (надалi * Sвд) загаJIьною cyмoto близько 5
МiЛЬЯРJtiв дlоларiв США. l l tIepBHrI 2020 року YtcpaTrla отримала вiд MBсD псрший траншI
IIpoгpaMl,i кред!IтувtIIrня в cyMi 2.,1 мirlьярда доларiв CILIA, якi були спрямоваI]о до.Щержавtlого
бlо,il)t(сгу УrсраТни. За,гвердлtеIIня проt,рапли МВФ iс,готrtо пiдвишlус здаr-ttiсть УкраТгtи викона"глt ii
вд,лt(rтrli зсlбов'язаItня у 2020 рочi, Lllo зрtrUIl,оIо сприяло фirrансовiй та ]\{aкpoeltolloMi.llliй
стабiльностi в KpttTlli. 11poTe прийняття рiшtеlttIя tйвФ Ilpo надаrlня Ilаст,упFtих транtпiв цiсТ
ltре2lи,гllоТ програми заJlе)I(ит}lме Bill 1,сгtiху УкраТни у виконаннi
умов Меморандуп4у IIро

cttolloпti,t1-1y i фiнаrrсову полiтtлку,

якого YKpaTIra план},с до,грl.|l\,Iува,I,ись у ходi реалiзацiТ програми

SBA. tIa лату RипуСк1, Lцiсi фir,rансовоТ звiтнос,гi YKpaTrra FIe о,грI.Iмувilла tIаст}/пнi 1paHrli програi\4Li
крслитуваlltlя, схt]алеltоТ Радоtо мl]Ф 9 чtэрвttя 2020 pilr<y" п{о створюс ризики сllр1.1яIIllю

r[-,

i

Hitt lct, ttrlT

та

]\IaI(p()c|(o

t

lttч t loT cTitбi.l l l,Htic,l.i в 2( )] | ptl Lti.

llпцiоlrальttllй баItlс YKpaTrrlr пролов)Iiус лотрIIlчlуватttсь гtолiтиliи llлаваIочого l}ilлlогноI,() к),рсу
грtlвнi. IIро,гягопl 2020 року офiшiiiнлlй обмiltний курс гpI.1Bt,Ii до долару СLlIД НацiоrIальt,lого
багlку УкраТни (налалi - нБу) змс}IlIlиRся на |9,496.з2З,6862 грLlвеIlь за долаl) Ct-tIA на 3l груltня
2I

АТ <ёНI}КlФ (ДIi ГРУП KAIIITAJI IHBIICTMEHTC)
примl1,ки ло ФI l lAL]CoBoi звIтI-Iос],I
З l гр.члня 2020 року та за перiод з lЗ,05.2020 року

станом на
у

пlu сяч ах

),

кр ait t с bKttx

Zpltlell ь

по

3

1.12.2020 року

20l9 рокУ ло28,2746 гривенL залолар Cl]lA lla 3l грулня2О2О року.
зIIизив об",riкову ставку з lЗ,5о/о ло 6,0о%.

11ротягЬм 2020 року

НБУ

у,2020 роцi споlltивча iнфляцiя tlecy,n,cBo збiльttlилася на 0,9o^i становила 5,0о% в порiвнянtлi з
2.0l9 рокоМ (4,1"/o)^ а падцiнrtя реа,пьного ВВГl в 2020 роцi становило -75%до 20l9
року, що с
РеЗУJlЬТаТОN,I караt{тинttих обплежеllь внаслiлок протtlдiТ COVID-l9, загIровад)I(еIJи.х Kaбirler-oM
пliHicTpiB УкраТlrи rз березtri 2020 року.

l'аlt, З tIоча],I(у 2020 року розllочаJI()ся llоIlIиренFIя Itоl]ого KopollaBipycy, який о,гррl]\{ав назву
CO\/lD-l9, Здаr'ноl,о викликаr,и важкi нас.lti7дки, lllo пр}lзводять до заглtбелi Jttодинtl. Всесвir,ня
ОРl'анiзацiя охорони здоров'я 3l сiчня 2020 року оголосила надзвичайну ситуацilо в облаотi
ОХОРОНИ ЗДОРОв'я, а в березнi 2020 року - пl]о початок панлемiТ в зв'язку зi стрiмким поширенtlям
COVID-l9 в европi та irlшlих краТнах cBiTy. Заходи, tцо вживаються по всьому свi,гу з метою
бОРОТЬбlI З ПоU.tиренrlям CO\/ID-19, прl.tзводя,гь до гIеобхiдностi обiчtеlttення дiловоi активI;остi,
lllo впJIивас Ila IIо[lИт,, а ,гако)lс дlо необхiдltостi просРiлактичtIих заходiв, спрямованих на
:ЗаllОбiгаllня поlхиренlttо iH(leKl1iT. I-1a T.lIi Llих подiй пiдвищlллася вола,гLIвttiсть цirt rra на(lту та
ittLlli сировиннi товари. вiдбулося оолаблеrtttя yKpaTt,lcbtcoT гривtti 21о долара США i Свро, та й
пi7lвишlилися с,],авки кредитування для багатьох компаttiй, що розвиваються. I-1езважаючи }la те,
ЩО, На N4oMeI{]' вI,Iпуску даrlоТ фiнансовоТ звiтllостi с1,1т,уаlliя t]ce ш{е зIlаходиться в процеоi
розвитI(у, tIредставляеться, що нега-гt4вний вплl,tв на cBiToBy eKoHoMiKy iневизначенiсть шlодо

гlода.цьulого еl<огlомiчного зроста}Iня Moxtyl,b в малiбутrlьому I]егативIlо tlозl|ачитися Ita
diirtaltcoBoMv с,гаI]овиlI1i iфillaI,rcoB14x результатах Фонлу. I(ерiвrIицтво'Гсlвариства yBa)I(IlO
сl,е}l(иl,ь lза ситl,аtцiсrо iреалiзус заходи t]{оло зни)liсIil]я tlегitтI4вlIого впл14l]у зазIIачеLlих гlолiГл на
Фоrlд.

COVID-l9 розповсюдивсrI по всьому cBiTy, впJIинувltlI4
На cBiToBy скономiку,га фiнансовi ринклl. Протягом 2021 року очiкус,гься вплив 1-1a оцiнl<ч
фiнансовиХ iHcTpyMeH,riB, tцО оцiнlокrтьСя за спраВедливоIо вартiстю, l-ta оцittку o.1iKyBaHltx
КРеЛИl'tlИх збIlr'кiв rrцодо вiдповiдних фiнансових ttкт,ивiв вiдповiдllо до МСФЗ 9 "Фiнансовi
iгlcтp),MellTl4", а l,aкorIc lla оцiнку знецil-tеtltlя oKpeNI}lx tlе(liнансових акr,ивiв вiдповiлно до МСБО
З6 "Зltецillення aKTllBiB". Внаслiдок llевизI;ачеtlостi ir,ривалостi подiй, поR'яза}Iих зi сtlолохоп,t
rtopolloBipYcy COVlD-19, ТоваРистI]О немае практи,lноТ мо)l(ливостi ,r,о.lно та rtадiйно оцiнtа,ги
Ki.lIbIticltltЙ вплив зазначеIлих подiй на фirlансовий стан i (liHarlcoBi резуль.l.ати дiяльност.i в 202|
роLцi. В,геперiшlгriй час'Говариство yBa)I(IIo слiдttус за фiнаrlсовими гtаслiдкаNrI,1, вl.il(лIjкаl]иNlи
З ПОча'гкУ 2020 року сполох KopotlaBipycy

зазначеI{имtt по2liями.

3. зАt,z\JIt Itл OCI{otr]A tlloрмувАIItIя ФII{АI{совоi звIтIlост,I
3.I. 7f,ocToBipIle поланrlя та вiдltоlзiдlIiсr,ь NIСФЗ

ФilIatlcoBa звiтltiсть АТ (ЗНI]КlФ (ДЕ ГРУП КАПIl'АЛ IHBtsCTMBHI-C) с {liнаltсовою
звi,гнiс,гrtl загаJlьного приз}lаtlеII[lя. яIiа cKJIaileHa з мсl.ою достовiрltого lIоданIIя фitlаt.tсового
cTaFIy, фillаtlсовllх результа,гiв лiяльItостi та грошlових потоltiв Фонду для задоволенlIя
iнформаuiйних псlтреб широкого кола користувачiв при llрийнятгi гrипли еlссll-tомiчних рiшегlь.
З.l .l . ItоrllIептуальна

oc1-1ol]a надання фirIаlIсовоТ звir.ностi
'I'Оварисr'во застосовус Мiжнароднi
Сr,аr,rдар,ги ФittаtlсовоТ Звir,ностi (на7далi

- МСФЗ)

для

звiтltостi згiдно l{op]vl с,гаттi 12-| Закону YKpaTrtll Kllpo бухгал.геllський об.lliк,га
фiнанссlву звiтнiсть в YKpaTHi> N 99б_хIV вiд lб липLlл l999 рокlz (зi змiнамlл тадоtlовIlеннltми).
cPiHaHcoBoT

22

zYI' <ЗНВКItD <ДЕ

ГI)УII кАПlТАЛ IIll]ЕС?'МЕН'ГС))

прим| lK14 /г{L) ФIнz\tJсовоТ зB1,1.1loCTI
cTaнo\t rra 3l г1l1,цrrх 12020 poKy,r,a ia перiод з lЗ.05.2020 I)oKy по 31.12.2020 року
у пlu сяч а7: ), tq ai tl с btl lx i|p\l в е н ь
'З.1.2. 'Говарис:тво
складас фillаttсоrзу звiтнiсть Фонлу вiдповiдно до в}lмог N4СФЗ.
ФiНа,нСОва звiтнiст,ь с складеllою вiлllовiдlrо до МСФЗ r,iльки r,одi, якшцо вiдповiлас BciM вимогам
LIиIIFIl4x мсФз, якi с обов'язl(овими
лля виконаIIня I{a дату складанrtя фiнансовоТ звiтностi. /{ля
СКЛаДаLlIlЯ (iiHaHcoBoT звiтноотi зас,госовуються tvtiltltapoдHi стандарти
фirlаrtсовоТ звiтностi, якi
офiцiйно опрliлtод}Iснi на веб-сайтi j\4iнiстерс,гIJа фirrансiв УкрirТгlи,
3.1..J. МС'rОю фiнаrtсовоТ звiтtlостi Фсlнду с I{аjiанIlя фiнаrrсовоТ iнфорплаlliТ, яка с кL)рисIIоIо
]I.ЦЯ }IИ}iiLllIIix Та гIОтеtltliйIlих ilrBecTopip," позикодавцiв t,a iьlшtлх кредиторiв у прийнятr,i
рirлень

гiро ItilлаtIня pecypciB Фоlrду,

3.1.zl. Фiнансова звiтнiсть Фонду сI(Jlада€ться на ocнoBi припуrrцення. що Фонzl дiс на
оезrlерервНlй ocHoвl l залиII]ат.ИIчIе,гься такиМ у дося)I(lIом)' майбу.гньому (упродов>rt наступLIих
дваI,1адцяти

пr

iся rti в).

3.1,5. Яltiсlri характерис1l4ки ttорисIlоТ фirlансовоТ iнформацiТ визI{аLIаIоть типи iнформацiТ,
що HaйiпtoBipltittte, е найбiльrr] корI.rс}il.il\,Iи дlляI ниrtiшгliх та потеtlцiйtttrх iHBecTopiB, регу.ltrою.tих

tlрийнltrтя рitшеtlь lla ocHoBi irlформаrliт. tllo надаlIа у фiгlаlrсовiй зtзiтнос,гi. Фiнансова
звiтнiстl, Фоr+ду базусться lta наступlIllх хараI(терLlстиI(ах:
оргаtliв

2для

З.l

.5.1 .

ОсновополоrIitti яltiсллi характсристики:

1l!Л9}1Цl_СJД t ДОР()tlIIа r|liIlatlcoBa iнdlорпIацiя r\{oil(e
Rol,Ia ]vlac

сllрllч иIll1ти BillMillHocTi у рirшслlнлх. я|tlIlо

передбачуваl;у цillнiст,ь, пiдтверд)Itувtlльну цiнtliсr,ь абсl i те, i друге;

- iн(lормаrliя

SYTLеBl!:ll,_

l]плI,Iltутl4 lta рiшtен1-1я,

суттсвок). яI(що rj вiдсуr,rliсть або неправильне подання може
якi приймаIоть l(орис,гувачi tta ocHoBi фiнансовоТ звiтнос,гi;
с:

i!РДЕДЦЕýJаДаЦЦЯ_- ЩОби бУти корисrtою, фiнансова iнформацiя повинIlа I]e jIl4lле подавilтrl
вiдповiлrli явиtllil, Bot{a повtIНна TaKo)I{ правдliвО по.I{ават1.1 явt.ilца, якi воtIа призначе}{а поllава.ги.
lI[сlбrrбуr,и 2цоскоllалtl IlраlJ/lив14\l lIo,){aIIllя]\l. опис IIottI,1lIeIl ]\4а,l,и lp1.I характе[)истr.lки. I}ill ittac б.чr,lt
пoBII1,1M, ttей,гра.гtьниlчt

та вiлtьнипл вiд пtlпли.liок.

3. l .5.2. 1-Iоси.lttоtочi
ql_grQЦrri_а]Е

якiонi хараI(терисl.ики:

- Дае змогу користувачам iдентифiкувати

вiдмiнностi MilIc ttиrли;

,га зрозумiти подiбностi
статей ,га

Допомагас запевн},lти користуttачiв у 1,ому, Lцо iIIформацiя правдиво
подас cKL)lIoMiчlli .qвишlа. якi Bolra IlрlIзIlачена полавати:
]УLS}ЛЛИ_Р_|._СjlЬlt9Р9Р]iРЦц -

,_с_]lос,l4сцiсTд

- oзIlaчac

п,tо;ltливiс,гь

для осiб, якi приl.iмають рit-llеньlя, MaTra iнфорплаtliю

вчас}lо. так щоб l1я irrфор;чrацiя могла вплl,iн)/ти на TxHi рiшеr.Iня;
,]РаЭ}дLЦLl_sТh
,зро,l5,л,ti.ltокl

- класи{liкацiя, характерист1.1ка та-подаIIн,r iнфсlрмаlliТ ясно i стl.tсло робить

i:f

3.1.6, Фiltанссliзi звiтtl вiлображаrсlт,ь (liltattcoBi резулы,ати операrцiй r,a iншlих llодiй.
об'едtIуtо,ttl Т;ч в оснсlrзtli клас14 згiдl-tо з еttоl-tоплiчIlиN,{и хара[iтер}.lстиl(ами тобто, еJIе]\{ен,глl
QliнаtIосlвиХ звiтiв. Ijлемеrlr-аiЧIи, Ll,(o бе:згlосереДl,льо IIов'я:зilгti з вl.tзrlа.tеtIням фiнаltсового cTi.ttIy ts

бa,lat,tci, с эктрlви, зобов'язанI]я та вjlасIqltй ка.гliта.ll, Актиtзи, зобов'язан}lя,I,а вJlасttий капiтал - цо
c.пc)lvleHTll, яlкi безгlосередньо пов'язанi з оtцilлкоrо (litIансового сl,анч. Bottla вl.tзначаються l.aK:

адfllв

- tle

ресурс. коIIтрольоваrtиli Фогtllом
ix е ко гlом i ч н r.tx ви гiл;

tIадхо,цже ll ltя майбуr,tl

:_)

l] резуль.гtlтi

миlrl,лца по;liй. вiл якого очitсуют,ь

АТ (:ttIВКIФ (i{E Гl'}/П КА[II'I'АЛ IHBfi,CTMEHI'C)
гIрим lтки до Фl I-iAHCoBoi звlт[-{остI

стаl{ом на 3
),

п l ч

l

грr,дня 2020 року та за перiод з l3,05.2020 року по 3

ся ч ах у к l) Qi'н cbсtt,y ?]) uб ен ь

-

ЗgбqЕЗЗаtrЦЯ

I .

I2.2020 року

теперiшtня забсlргованiсть. Фоltду, яка виниl(ае внаслiлок минулих подiй i
у собi майбутrri

погаl]lеI]tIЯ якоТ, за очiкуванtляNI, сIlриLlI.1ttит,ь вtлбу,rгя pecypciB, t<oTpi в,гiлююr,ь
eltot-IoM i чtt

i

B14

годи

;

власний кitгliт,ал

* це залишкова частка в активах Фонду tiiсля

зобов'язаttь.

вирахуваннrI Bcix його

ОЦiНЮtОЧИ,'llа вiдtlовiдае с,гатт},I вLlзнаLIеIlню активу, зобов'язаtlня або власного капiтаrlу,
Т'оварtlс,гво звертас увагу Ira су,ггliсть т,а eKoltoMittH)/ реальнiсть" а не лиlше на Тхню юридиtlну

форму.
З.l .7. /{О спецiального розпоряд)кеrI}Iя керiвника Товариства вва)кати Bci активи, якi
перебувають у власностi Фонду, контрольованими й достовiрно оцiненими на пiлсr,авi первiсноТ
BapTocTi, зазначеlлоТ в первинних документах на MoMetrT Тхнього визнання,

З,l.tl. ВВаЖати активами Ti об'ск,глt, якi не використовуються в основrliй дiяльrtостi, але вiд
яких очiкуеться одерЖаннrI еI(онОмiчниХ вигiд У випалкУ TxllboT реалiзацiТ TpeTiM особам. Об'екти,

якi гtе визllаlоться аI(тиIJаI\4и Фоltду, затверд],куIоТl,ся спеrцiальни]\4 розпоряlliкеtjням керiвника
'Говарист,ва.
З.1,9" ЕлемеtlтаIчl1.I, яrсi безпосере/lньо llов'язаlti з ot.lillKoto лiяльнос,гi в
результати (сукчllгtлtй дохiд), с дохоли та витрати:

Звiтi про

cPiHaHcoBi

- Це збiльшlеннlt еконошлiчllих вигiд протягом облiкового перiоду у виrглялi
чИ збiльпrеttня lсорисгIостi активiв або у влtглrядi з]чlеI]шенI]я зобов'язалlь,
резуJlьтатом чого е збiльtпеt-lня t}ласного капiталу, за винятком збiльшенtlя, пов'язаного з
Д9_Ц_JД

надходj'l(ення

в}Iесками учаснlлкiв;

Ц!ЩРЩЦ- Це ЗМеllШеННЯ екоIIопliчItих вигiд протягом облiкового перiоду у виlтядi вибуття
активiв або у влrглядi виI{икнеI{ня зобов'язань, резулtтатом tlого с змеtiшеIlня
власногО капiталу, за виIlяткОI\,l змеIJtUеtIня, Ilов'язаного з виплатами уLIасниl(ам.

LIи амортllзацiТ

Вltзначеltня доходУ та tsиl,раТ iденти(liкl'ють TxHi осrlовlti риси, але но tsедутЬ до встаtlовлення
критерiТв, яким вони llовиннi вi21llовiлатлI перед вI,IзнаlJIIям Тх у Звiтi про фiнансовi
результат.и
(

с5,lcvl lнlt

t"t

дохiд).

3.1.10. Майбут,нЯ eKotloп,Ii.trla вигода, вr,iлеrtа в aKTllBi, с потенцiалом, якиii Mo)l(e сприя.гtl
Ilалход)кенtttо (гlоямо або негtряпло) гроtлових lto1_1lT,iB i Тх еtсвiвалентiв до Фонду. 11отенцiа"lt Moitce

буl,и llродуI(т},lвниi\4, r,обто частиrtою операцiйноТдiяльгlостi суб'екта госпOдарюваIIlIя. Bill молtе
набиратИ Tal(o)t( форми KoHBepToBalIocTi у грошовi I(оIIIти або Тх еквiвалентlл або сtrромоrt<нос.гi

зN,Iеншува,Ги BiztTiK

операцiйгli ви,грати.

гроlllов}lХ кошI,гiв, наприкJIа/l, I(оли альтерttативниЙ проIlес

зNlеI{IIJ)/C

з.1.1l. Стаття, яка вiдповiдас визнаtlеFIttю еJIемента, визнаеться у фirrаIrсовоТ звiтlлостi
Фонду, якщо С йivroBipHicTb налход)l(егlltя або вибуття будь-якоТ майбутllьоТ економiчноI виl.оди,
llов'язаItоТ зi ста,rгсtо та стат,гя мас: собiвартiсть або BapTicTb, яку MoжIJa достовiрно вl4значити.
З,1.12. /{ля складаIллlя (;iHaHcoBoT звiтностi вiлповiдно до МСФЗ ксрiвtlлtцтво 'Говариства
здiйснкlс otiilItty aKTltBiB, зсrбов'язаtlь, доходiв i витрат tla ocHoBi приIrtципу оба.lностi.
Концегl,гуаJlьI-1оlо ос[Iовою tРiнансовотзвi,гtlсlстi Фон2цу за llсрiол з l3.05.2020 poK_v по З1.12"2()20
с Мi;<народrli стttttдартr.r (littarrcoBoT звiтtttlс,гi (мсФ:3), вl(JIlочаIоtlLr Мilrсlrародtti с.t.анлартлt

potty^

бухга:tтерСьl{огО облiку

(мIсБо)

r,a Т.,tумtrчеrlня
a.t
L.t

(I(.l'МФз, гIк,г), виllаlti Ралоtо з Мirltгlародltих

АТ' (ЗllIJКIФ (ДIС

NI

El{l]C))

Фl IJAI ]CoBoi звlтност,I
гру;rllя 2020 рок1' та за перiод,l l3.05.202() pOl(y по J l. I2.2020 poKv
ч ся t uх
кр ui' н с ь к чх ? l.) til ( HIl
.l:

пPI,IMITI{LI
cTaitoм tra -l
.|, lп

Гl'YП I{АIIITАЛ IIlВЕС't

l

до

|

сl,гандар,гiв бl,хга.птеllського Облiкi, (PI\4Cl;o), в
редirкцiТ .ll,tннiй на дату сI(ладаI{}lя звiтrIостi, rцо
o(li шiirно оприJllолненн i на веб-сай,гi I\4 i н icTepcTBa (l i нанс i в УкраТни.

Гliдго,говлеltа I'оварис,гвом фiнаноова звiтlliсr.ь ФоrIду ,liT,tco та без буль-як14х застерс)кеFIь
вiлповiдаС BcilvI вимоГам LlинtIиХ N,iсФЗ з врахуваt{Ilяirl :змiн, B}IeceHl.Ix рмсБО станом на дату
складанIIЯ звiтнос,гi, llотри]\{анlIя яI(их забезпечус ;1ocToBipHe подання iнфорп.лаLliТ в
фirrаrrсовiй
звiтtlостi, а Oai\{e, доречноТ, достовiрllоТ, зiставноТ та зрозумiлоТ iнфорьлацiТ.

lIри сttjlаданt,li

t|liHatrcoBoi' звiтttос,гi Фоtlлу, 'I-овариство керувалося Taкo)l( вимогами
ttацiоltальних заI(оl]одаi]чих та нормат}lвних aKTiB lцодо оргаrriзацiТ i веденtrя бl,хгалтерського
облiку га сI{JIадаI{ня (liltaHcoBoT звiтгlостi в YкpaTHi, яlсi tle супереlIать вимогам мсФз.
3.2. N{СФЗ,

якi набулIl чиllностi

з 01 сiчня 2020 року.
Товарис,гво застосуваЛо Talci HoBi с,гаlлдарl,и, l,луМачеIlt{я, зшtitlи до станлартiв, вклIо.Iаюч}l
спр}IL|ине[Ii ltими зпtiнl,t дt-l iнtuих с,гаllдартiв, :] датоIо поtlаткоtsого застосуваrIttя 1 сi,лtlя 2020
року
ри с liJ lалан rr i rtic,i' (li на r tco воТ зв i,гностi :
1,1

,

l(онllептуtlль[Iа oc}loвa tРitlаrlсовоi'звiтностi - у rlовiЙ редакцiТоновлено стру|(l.уру документа,
визIttlllснtIя активiв iзобов'язаIlь,, а також д()дано tloBi полоrI(еtlllя з оцiнtси та IIрипиrlеl{tlя

визнанIIя активiв i зобов'язань, подаl,lltя i розкритгя даних
у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ;
МС]ФЗ 3 к()б'сдrIаtIня бiзнесу> - змiгtl,t запровад)I(ують перегляIlуте визI,Iачення бiзнесу.
МСБо l <I]оланrrя фillансовоТ звiтносr-i> та МСFjО 8 коблiковi полiтикtt, змillи в облiкових
оцiнttах та поNlliлI(и> - зпlitlи утоLIнIоюl,ь t]изгlttчеIlня су,ггевост,i, поясrtеlILtя ilo ttього визначсtIня

,
,

llього IlоiIя"I"гя заRляl(и вклIоченнlо рtrкомеtlдitцiй щодо визIlаченtIя, якi pal-tillte
бу.lltt,Hitвслснi в iншlllx станllартах МС)ФЗ;
, t\4сБО l0 <IlодiТ пiсля звiтrtого перiоду>; MCtjO З4 кllроплiлсна (liHaHcoBa звir.t.tiсть>; N4СБО
З7 кЗабезllечення, yMoBHi зобов'язаltня та yMoBHi активl.t>; МСФЗ 2 <[]лат,i;lt на ocrIoBi aKrlir'i>;
ГIосiбlrlrк з застосуваrlня t\4СФЗ 4 к/.lог,оворLl страхувалtгlя>; OcHoгJ}l лля висllовкiв до МСФз I7
<CToaxoBi коIlтрак,ги)) - у Bcix в1,IпадI(ах словосIlолуtlеtIнЯ KeKoHoMi.tHi
рirrrеtlня> замitlено словоI\4
<рiшlеttltя>, а гIоняттЯ (I(ористува.Ii> звуllсеtlо д() (основl]их користувачiв>;
],а застосуt]аlll{я

, МСФЗ 9 кФiнаrtсовi irtcTpyп,IellTll>; МСФЗ 7 <clliHarrooBi illструмеtIти: розкриl-гя iнфорплаrtiТ>;
мсБо _]9 KФilraHcoBi iнструменти: визIIанIIя l,a оцitt.ка> - змilIlл стосук)ться IIроцентних сl.авок
(TaKi ЯК t,It]OR,
tз

ill

i

гlо,геr+ н

EURIBOR i'ГlВОR), що t}икорисl,овуlо,гtся в рiзних (liнансових iнстрl,мегlтах:

rax кре2lиr,i в

до пох iдн

t.tx i ttс.грументi в.

ГItlгlравкll:
змil,tl1.1lИ вимоги

l1o облiку хе/lжуванrIя: при облiку хед}IiуваI{Ilя гlередбачасться, що
контроль}ll,tй tlокttзtlllк процеIiтнот с,гавtttt, на якому засllованi грошовi llотоI(и, що хеджуIоться i
грtlrriовi lIo1()Ktt Вiл iгlстрl,меtl,гу хел)I(увагItlя, гtе зпti;tиr-ься в
результатi ре(lорми;
oбoIl'lt'ittotli л.llя

в t,tl"r р i

-.,

I I t

н ьо(5а н Ki

Bcix Biltttoclttl хсд)l(),ваIIlirl. tla яl;i бсзltоссlrс7l}Iьо

вс l,KoT ста

BKll pe(l

il

tatlcy Bat

tя

tJltjIиBa(, pct|lopMa

;

tle Mo)KIla використов,\,вати лля \/cyrletlllя буль-яких iнtrIих наслiдкiв
реформи;
вимагають розкриrтя [нфорпlаrцiТ прсl сr,упiнь впJIиву поправок на вiд1-1осини хед;I(ування.

3.3. IJпIIпВ 1v{сФз,

якi llабl,лlr .llllrrlocl,i

l}а оrцitIttсlю керiвtlиtlтва'I'овариства,

Фоrutу.
3.4.

tr

з 01

сi.lllя 2020

1roKy, на фiнансову звiтttiс.l,ь.

застос),ваIIfIя ста,I.lдарт,iв IIе вплива€

IvIсФЗ га itr,гергrретаrliТ I(тN{Фз, якi rце tle llабули .tltllHocTi
25

на фiнансовtl}-I cTatl

А'Г <ёНВКIФ

(ДШ]

ГРУП KAIIIT'A"II IIII}ECTNIEIII'C))

нсовоТ звI,гнос,гI

станом lta

I]рим Iтl(и l(о

3l

ФI l lл

у

))

сь кuх eplt(l

l11

u

ся

Зл,,tittu

ч

clx

грr,дllд 2020 року та за перiод з IЗ.05.2020 року п0 З 1.12.2020 року

р a|

к:

н

еtl

ь

Оо ctпmйelptttiB, eQlcKtl,ttllBHa dcпlla зас:tllосувшltl,я ,LKLtx насmупас з

о МСФЗ 9 Фiнаrtоовi

iнструir,lеtl,ги

0] сiчня

202 ] року;

, МСБо 39 Фiнаltсоtзi irlструме}lти: Визtlаttня та

МСФЗ 7 Фiнансовi iнструменти: Розкриття

lб

оrцiнка

,

iнформlаltiТ , МСФЗ 4 CTpaxoBi контракти та МСФЗ
Оренда _- змiнИ стосуюl,ьсЯ об.пiкУ Хе/]il()iвання, розI(рит"гя iнфорьrацiТ та змittи договiрнлIх

грошових потокiв.

clltaHdapпliB, er|lelctllLlBtla dumrt засtllосчвсrttнrL,llt.!x l1аспlупае з 0I сiчня 2022. polc1l..
о IйсБо ]l б <Осгrовtri засоби> - зtrtittи о,l,осуtоться заборони BlrpaxoByBaTll з Bapl,ocTi octloB1.1lax
засобiВ 0уми, oTpl,tMaHi Bi,it реалiзацiТ вироблених предметiв, колIt компанiя го,гус аI(-гив до його
l1i.ll ьtlвого tsикорисl,анI]я;

З.iltiltu. dc;

о МСБО

37 <Забезпеtlенгlя, непередба.tенi зобов'язан}lя та I-Iепередбаченi аI(,],иви)) - уl.очнення,
(витрат IIа виI(онання договору);
о МСФЗ З <Об'еднання бiзгlесу) - доlti,ltlо ви}tя,гоt( шlодо :зобов'язаttь i
умовних зобов'язань, а
,гако)I( актуа.lliзаrцiя
ltосllлань в МСФЗ (IltrRs) 3 на l(оlrцептуа,ltьнi основи пiдготовки фilrаllсовоТ
звiтttост,i, гIе змitltоюч14 виNlоl, до облiку для об'сднаtltlя бiзнесiв;
О ЩОРiЧНi ПОправки в МСФЗ (20l8-2020): МСФЗ (IIrRS) l - Поправка дозволяс дочiрньому
гliдп1.1исмсr,ву, що застосовус IPRS l: D16 (а) (яке переходить rla МСФЗ пiзнiше своеТ
материнськоТ копlпанiТ), виконати oLliHKy накопичегIого ефекту курсових рiзниць складi il;шого
у
сукуIl}l()гО доходУ - rlа пiдсТавi т,акоТ оцillки' виконаноТ материIIсьКою Ko]vIIlatticlo tla лат.у iТ
I|ерех()лу на МСФЗ:
' IIJОРiЧНi псlllравки в МСФЗ (20l8-2020): МСФЗ (IFRS) 9 - ПоправI(а уточtIIое характер
комiсiйнrэТ винагороди, tllo вклIочасться в <l0-вiлсотковий> тест при припинсннi врtзнання
(li Hill tссlвих зобов'язань;
ш_(одо

'

LЦОРiЧНi ПОПРавки в

МСФЗ (20l8-2020): МСФЗ (IFRS) lб - Поправка уточ|lюе

iiIlос,тративниl.'t

приl(лаll )Ф lЗ до МСФЗ (II,-RS) lб шляхоМI виключеНня t]риклаДу
урахуваI;ня вiдruкОДува[Il{я,
оl,римаllоI'о ореIlдtlрем вiд орсндодавця в яttостi l(o1\Iпet{catliT за понесенi вlл,грати lta полiпшlенtrя
об'скта ореIlлиl

' [Il,ОРiЧНi гlОllравкll в МСФЗ (20tS-2020): МСБО (lД,S) 4l - Поправка викJlючас вимtог1, [frý
4l:22, яка вказус, що п()токи гроl]lовI,|х коLtlтitз, llов'язанi з оподатI(уваt,lI.1ям, tle вклlоLlаю],ься до
розраху,rlкiв справелливоТ BapTocTi бiологitIIlих активiв. Гlогtравка прI4зводить до вiдпсlвiдностi
lAS 4l i ll.'RS l3;
с МСБО l к[Iоланrlя r,PittaHcoBoT звir,ностi> - 11оправки роз'ясtlюlоть lсри,герiй у, МСБО l лля
ttласифiкttt\ii зобов'яЗа}]IIя як ловгостроI(оl]0го: l]имога до субlскта господарк-)вання MaITI4 IIраво
вi/ltс,пасr,И погашеllнЯ зобов'язанНя гIриtlайшrгli lra l2 мiсяt,tiв пiсля звiтного гrерiо2lу;
, МСФЗ l7 <CгpirxoBi контрак'ги) - ocнoBtri вимогlI: l]rlltлlоченtlя деяI(1.1х видiв договорiв:зi сферrt
зас,госуваНlrя МСФЗ l7; спроrЦене подаНllя аt<,гltвiв i зобов'язаl{ь, пов'язаtIих з договорами
страх),ванIrя в'звi,гi llpo фirrансовиЙ стан; вплI4в облiкових оцiltок, зробленlлх в rlопередrtiх
llpotvl ilttlих фitIаtIсових звir-tlостях; сI]рощеFIий облir< зобов'язань гIо врегулIованню збиткiв за
договораN,tи, якi виltиlсJlи до даl.и переходу на МСФЗ l7.
3.5. i]a;rroTa подаIlIIя зltiтнос,r,i т,а функцiоIlаJlьнаl валIота, с,гупiнь округлення
Ba,ltoтa полаFI}lЯ tPirlaHcoBoT звiтнос,гi ФондУ вiдrrовiдае (lr,нкцiональrtiй валютi. якою с Ilaцiorta.ltbrIa
RaJit{)],a }/ltраТнИ

- I,риl]llя. сI(ладеIIа у тисячах гривеtlь, оl(руi,леtlих до

J.6. l l1llrlrvIIlcllIlя прtl безперервlliсr.ь дiяльIlосr i
26

t-ti.llltx 1.иояLI.

АТ (ЗНВКlФ (ДII ГРУП IdAПITAJI I}IBI]CT'MEIITC>
Ilрим lTK14 до Фl нА [-ICOBoi звIтнос1,1

cTa}loNl rla

3l

грудня 2020 рок5, та за перiод з lЗ.05.2020 року по 31.12.2020 року

У llluсяLiах ))KpctjHt:bKux

ерчsень

].

Фillансовti звirrliсl,ь ФондУ за piK, lцо заt<ir1.1l,tвся З l грулItя 2020 року, пiлго,говлена в14ходячи з
пригlуl,ценlrя безгrерерtзtlостi лiяльltостi. вiдловiдlrо до якого реалiзацiя itктивiв i погашеrtня
зобов'язаllь вiдбуваеться в ходi звичайнотдiяrtьllосr,i. Фiнаllсова звiтнiсть не вкJllочас коригуванtlя,
якi необхiЛно булО б провест,И в томУ випllлку,.якби Фон:t lte tчtiг lIролов)I(итII IIодальшIе злiйсttенtrя
фiIlаtlСОво-госIlодарськоТ 21iяrlьностi вiдгrовiчl}lо до прlлнtlипiв безперервrIосr,i 71iя.пьнос,гi.
3.7. РiшIення пр() затверджеllrIя фiнаrlсовоi звiгностi

ФitlttгlooBa звiтнiсть Фонду затверджуеться /lo виII)/ску (з метоtо оприлюднення) керiвником
ТОВаРиства 30 березня 2О2 l року. Hi учасгtиltлt ToBapltcтBa, Hi iншi особи нс мають права вносити
змiни ло цiеТ фiнансовоТ звiтгtостi пiсля iT затвердх(ення до випуску.
3.8. :}вiтний пеРiол фiнансовоТ звiтtlостi

Звi'гнllм перitlлоlчt, за
3 l грулня 2020 року,
4.

як1.1й

dlормуеться рiчна фiнаIlсова звiт1-1iсть с перiод з l3 травня 2020 року по

сутт€вI положЕння оБлIковоi полIтики

4.1. OcHoBll оцitrки, застосовtl}li прlr сlсладанlti фillансовоТзвiт,ностi
I_{я

фirrаrlсtlва звiтнiсть Iliдго,гов.lIеliа tla ocHoBi iстори.ttlоТ собirзартостi, за виt,rяr,коttt оtцittки за

СПРаВе/UlИВоlо вар'гiстю оttреN,tих фiналrсових iHcтpy,MerrтiB вiлгrовiдно l(о МСФЗ 9 <<Фiнансовi
iHcTpyмtetlTи), з використаIIням методiв оцiнки (liHatlcoBl.tx iHcTpybteHTiB, лозволеIllrх МСФЗ l3
<Оцittкl,t за сllравелливоIо вартiстю>. TaKi ме,годи оцitllслl вкJllочаIоть використання бiржовlлх

котир)/ванЬ або даних про IloToLIIly ринI(ову BapтicTb iнtllого ана.логiчного за характером
iнструмеrlту. аllалiз дискоtll,оваI-I14х грошlов1,1х IIoTolciB або iншIi моделi визна.tегlItяI справедливоТ
BrtpTocT,i. Перелбачувана справеллItва BapTicTb
dliнансових ак,гивiв i зобов'язаНl, ВИЗНаLIастьOя з
l]иl(орI,Iстаllням наявноi'iнформацiТ про ринок i вi.цповiдtlих методiв оцiнки.

4.2. Зага.llыli по.llо;кеIrня щод1 облiковllх пolriTlIK

4.2.1. OclroBa фо;rпlуваlrня oб"rrit(oBllx полiтик

облiковi по.lti,гиrtlt - l(orIKpeTIIi приrlципи" ocIloвLt, домоI]JIонос,t"i, гtравила та практLlка, застосоваlti
суб'скr,оМ господарЮванlIЯ при сl(ладангli та гtодаtlнi pi.lHoT фiнаrIсовоТ звiтl+остi. мсФЗ I]авод14ть

облirtовi llо;lir,ики, яlсi" за BlJctioBltoivI PN4CI]O, даю,гЬ змогу скласти Tal<y рiчllу фiнансову звiтrliс.гь,
якtr Micтllтplмe llcpetltly 1,а достовiрну ir,lформацiю про операцii, iншi подiт та
умови, i{o яких воllи
застосовуIоться.,Таl<i гlолiтикtt не слiд засl,осовувати, якtllо вплLlв Тх застосуваl{}lя € HecyTTCBtlt\l.

облiкова полir,ика Товариства розробrlена ,га затвер/()ltсна керiвllицтtsоIчl 'l'овариотва вiдповiлно
ЛО ВИМОГ МСБО 8 КОбЛiКовi гlо.пiтики, зплiгIи в облiкових оцiнках та помилки>> та iгltllих чиrlliих
МСФЗ" l]ol(pe]\4a, МСФЗ 9 <Фilлансовi iнс.групtеrlти>.

4.2.2.lнфармацiя llpo змitllл в облiкових полiтиках
товариство обltрае ,га застосовус облir<овi гlолiтl,tкtа послiдовгtо ztля подiбllих операцii, il.tших
подiЙ або 1,мов, якlцо МСФЗ конкрс,гНо lte в}.lмаГас абО }le /{озволяс вl4зtlачс[Iрlя категорiТ ста,гей,
для яi(иХ itlllti ltо.lliтИки мо)кутЬ бl,тlл дtrречllи14],l. Змirlи в облiковtах по.ltir,иttах lte вiдбува-гtися.
4.2.3. cllopMa ,га IIазвII фiлtаtlсоrrих

звiтiв
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з lЗ.05.]020 року по 3 1.12.2020 року

року та за перiсlл

UХ )lKP ai' н с ьк ll.\ ? l lB et t ь
р

ПеРеЛiК Та НаЗви tPopM рiчноТ фirrаrtсоlзtlТ звir,ностi Фонду вiдгlовiлають вимогам, встаI{овленим
t]П(С)БО l <Загальгli вимоги до фiнагlсовоТ звi,гносL,i>. IIримiтки до рiчноТ фirrагIсовоТ звiтностi

вiлtlовiдають вимогам МСФЗ.

4.2.4. Методи подаIIня iнфtlрмацiТ

фillансових звir.ах
Зl,iдllо мсФЗ та в[]аховук1.1и IIп(с)БО l Звi,г про сукугIний дохiл передбачае подаtlня
1,

tsl{трат,

ВИЗIltll{ИХ У llРИбутку або збиr-r<у. за к.гrtrси(liкацiсrсl, осIlованою t,la меr,одi <функLliТ витрат> або
КСОбiвартостi реалiзацiТ>, згiдно з яliим в1,I,грати класифiкуrо,гь вiдl"lовiдtrо ло Тх функцiй як
частиtIИ собiварr,оСтi .tи, напРиI(ла/l, вLI,грат на аllмiнiстраl-ивну дiяльнiсть.

[1Редстав;lе}lня IpoшloBllx потокiв вiд сlпераltiйноТ дiяльttосr,i

ЗЛil"tСНlОСТьСя

iз

4.3. Об"rliковi

полiтики щодо фillallcoBllx iнструпrентiв

у Звiтi про рух грошових

KotllTiB

застосуваIJIIям прямого rvleTo/tl)/, зг,iдllо з яким розкривасться ir;формаrцiя гtро
octtoBHi класlI налходх(еНь грошовI.Iх коurтiв чtl l]ипrIат грошlових кошr,iв. Iнформачiя про основгli
види гроlхОвих IlадхоД}I(ень та грошоl]kIХ виI]JIаТ формlустьСя rta пiдставi облiкових заплtсiв Фоrlду.

4.3.1. llизнаltIlя,tа оцiltка фillltнсових ilIс.г;rумснтiв

Товариство l]изltас (liнаtlсовI.tй аlстив або фiIlансове зобов|язання у баlrансi, ко..Iи iтiльки коrlи
вонО стаС cTopollolo l(оI{,грактн1.1х поло)кень Ltlодо с|iiнансового iнструмен,га. ОперацiТ з
при2lбаltнЯ абсl продаЯ<у фiнансОвих iIlcTpyMcHтiB t]изнаIоться iз застосуванням облiку за датою
розра )iyI IKy.

За cTptlкoM виI(оljаItLIя фirlансовi актl4ви та dliнагlсовi зобов'язаrtня пtlдiляю,гься tta поточнi (зi
c,I,poKo\,I виItо}lаннЯ зобов'язаllь до 12 ruliсяrцiв) та,цовгостроковi (зi сl,роком виконаt{}Iя
:зобов'язагlь бiльше l2 мiсяцiв).
ТовариствО класифiкуе (liHaHcoBi аI(тивI4 як TaKi, щО оцiнюю,l,ься у подальшому або за
амортизоваtlою собiвартiстtо, або за справедливою BapTicTIo rta oc}IoBi обох таких чинниlсiв:
- МОДеЛi бiЗНеСУ С)'б'скта Iосподарюва}{ня ltля управлiння фirlансовиI\{и актI4вами;
- характерI,Iсти к I(oH кретн их гроl]iових пото Ki в ф i нансо Bo1,o ак.I.и ву.
1'tlварис t,Bo визнаt, ,гакi каr,егорiТ фirrаrlсових активiв:
- фiI,rансовi актиI]1,1, що сltlitлlоються за спраt]едлI,|вою вар,гiстlо. з вiдобра)I(е}Itlям
результату
гIереоцiriкtл у rrрибутку або збитrсу:
- фiНаrIСОВi аКтиви, шlо оцittюються за амортизоваt-tоtо собiвар,гiстtо"
'I'o BapracтBo
визнае,t,aK i кате гор iT ф i lraHco в ttx зобов' яз_ан ь
- фiнаrrсовi зобов'язаl tня, оцiненi за амортизоваI IoIo собi BapTicTlo;
- фiнансовi зобов'язаtlня, oLlitteHi за сгtраведлиl}оtо вартiстю, з вiлображеIlням результату
лереоtliнки у прllбутку або збиr.ку.
:

11iд

чаС ltepBictto1-o визнаIIlIЯ фittаrrсовоt-О

al{T.1.1l})/

tlцitttoc Тх,за сllраве,]Iливоlо вартiстю.
I'I1rи

або фiнаrrсового зобов'язання 'Говарис,гво

ltplttllllreltlli визltанrlя t|lillatlcoBol"o активу lloBlticTto

1_1i,lницltl rvIi;K:

а) ба,панссrвоtо BapTicTlo (оrцiнёноlо на дат.)/ прр|пине}iIlя вltзнанllя) та

б) о,грlап,tаНоIо ltoмtleHcatticltl (вк:ttо.lаlо.lи будь.яlt1 ,1й ltовийоТрlлпла1,1иi-i ак.гиВ пlillyc буllь-яtсе lloBe
взяr,е зобов'я:rанrtя) в14знаю,гь v гlрибутку або зби.гк5,.
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l

lAHCol]oi звIтt.Iос],I

гру:tttя 12020 року та за перitlл з lЗ,05.2020 pciкy tIо 31.12.2020 року
пluся|t
rlх
vкраi'н
ськu.r Z pltB u l ь
у
o,Tatloful на

оrliнlосться за аfuloртrlзоi]аltоIо otlбiBapтicTlо. якшlо BiH прrадбаl]а€_]тьоя з j\4cTot1
олерпiання дill-сlвiрltих гроt]iових гtот,оltiв iдогсlвiрtлi уп,tови фiнаl-tсового акl,иву генерують
гроtltсlвi потоки, ltoTpi е суто вtlплагаNIи ocн()BltoT сумИ та пI)оцеНтiв на непоI-аIrtену частI(у
ФiHatrcoBt,t}*l ак,г}4в

основноТ суN{и.
ToBapl,tcTBo визl{ае рсзерВ пiд зСirлтlсИ для очiкуВаних кредЛlтних збиткiв за
фiнаrIсовI.lNl
який об.ltiковуеl,ься за а]\tортизоваIIо!о Bapr.ic,Tto.

Облiкова поlli,гика шрдо по,цальшttТ
в i

цпсlв iдн

их роздiлах обл

i

оцitll<1.1

ко во по.п iTllKl.t.

aK1.I4B()]\4,

фiнаtlссlвtлх iHcTpyMeHTiB розltривасться }iи;{(че у

4.3.2. I'polпoBi KoпrTtl
l-PolrroBi itОlilти складаються з готiвки в Kaci та lcoLrlTiB Ilit поточнlIх paxytIKax у банках.
l-porrtoBi ltош1,I4 - l-ie ltopoTllocT1loKoBi, висоlсолiltвiднi itlвес,гиt_цiТ' якi вiльнО коLIвертуlО'ГЬСЯ 1l
вiдомi суI\4и,грошових KolllTiB iяким притамаI]нлtй ttезлlачний ризlак змiгtи BapTocтi. Iнвестlлtliя

визIiачасться зазвичай як еквiва.llен,l,грошових коt1,lтiв,гiлькl,t в разi KopoTKoI,o с,,троку погашеljLIя,
t{агIриклал, протягом гIе бiльt_tlе lIixt три rriсяцi з дат1,1 придбанttя

Грошовi коштИ мо)tу,гь утриl4уватися,
l}Iозсмlllи валю,гl.
IгIозеп,tttа
I-Iрип,I

iTott.

iL

операцiТ з нl4Nlи tIроводитися в нацiоrlальнiй Ba.гtloTi та в

валюта *- це валIОта iгlLtlа, rlillc tРl,цllцiонаlrьна валюта? яка визllачена у г1.3,5. цих

ГРОШОВi КОlIIти tsl,lзllаtот,ься за умови вiдгtовiдностi критерiяI\4 в}lзнання активаIчIи.

Подальша оцittка гроlховиХ коштiв зl(iйснюсться за сtIраведливою вартiс,гtо, яка дорiвнrое
}Ioi\l l на.1 bI

I

l I,1

Bap,|,ocTl.

Полальшlа оцiнка грошlових Koutl,iB, tlрелот.rвлених деп()з1lтами, здiйслlюеться за аморт1.IзоRаl}lоtо
coбiBapTicTIo.

первiсr,tа сlцiнка гроtшових korrlTiB в iноземtliл"t валtоr,i,злiйснюсться у функцiоlrальнiй ва..llютi за
оtР i rii й tlипл и I(ypcaM и [-Iацiоllал ьrtl)го банк\, YlcpaTIr и (I I Бr).

У

разi сlбмеrIссttttя права,FJикор14с],ання tt0ttt,гlв tia IIоl,оLlI-Iих pax\iHKax в баltках (гIаприк:rад. у
ВИIrаЛКУ ГlРИЗIlа(Iе}IItя tlБУ в баttкiвськiй ус,гановi TllMt.IacoBoT алплiлliстрацii) цi акr,rави моrltуть
бу,ги класИфirtоваrii у складi lIепо,гоLIIlИх активiв. У випадку прийнятгя I-{БУ рiruення прс)
"rriквiлацilо банltiвськоТ ycTaHclBtl тa вiдсУтнос,гi йrvtoBipHocTi поtзернення гроIхових KotltTiB,
вI,1зllаItIIя iх лк aKTl,tBy пригlи}lясться i,Tx BapTicTb вiдображасться
у складi збl,tткiв звiтrIого перiоду.
4..].3. <IriHaIlcoBi аI(тIIRII, шlо оtцiнlоlотLсrl за амортизованою собiваlrтiс,гlо

/{о фillанссlвilх активits, ulо оцiнlоються за аN4ортt.зованоIо собiварт,iс,гlо, ToBapltc,t,Bcl вiдлlосиr.ь
dепозumu, iебiпulрс:ьл<J, ,laбopztlBcttticпtb, у mо,и.у чttс,,li позllкll.

ГIiс.пя леtrlвiсного l}л,IзнаtIllя t,lолitльtiIit оцiгlка дебiт,орсьltоТ заборгсlваносr,i злiйсlllосться ?а
a1,4op,1,14зoBatlolo t;обiвар,riс,t,кr, застосовуlоLl14 Me,1-0ll е(lектlлвтtого вiдсотtса.
Засr'осоll5,ttlчt,l аttа.lliз дискоIlтоRаllих l,роtII(lвих tto1,otciB.'i'oBapиcтBo I]ltKoplIcl,(\lз),€,()/Illj,

чtl Ki;blcit
lll.tat(otlly' ttотрi вiлllовiдzttот,ь IIеревах(tttо(tим ila риt.lкУ llopMaM /loxС)Jiy il.гlя фiнагtссlвих
iнсr,румегtтiв, яlсi N,Izlють в oc1lolJHoM),пcl:tiбrIi )/N,lсви iхаракr.ерис1ик1,1, вклlоtIак)tl1.I кредитну

c,I]al]ol(
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примIтки lto ФI1-1лI ICoBoT звl1,I IOCTI
станоN,IНа3lгрl,дцд2020рокутазаперiодз Ij.05.2020 I)окуllо.З1.12.2020року
ч пluся|lахукраi.ttсьл{лlх

.pu\ellb

]

яttiсть iHcTpyMeHтa, залишоl( строку, протягом якого cTaвl(a вiдсотка за контрактом е
фiксованою,
а Taкo}l( залиttlоt( cTpoкy до погашеtIня ocHoв}toT суми та валюту, в якiй здiйснюватимуться
п.llaTe;lti.

Товариство оцiнюе cTaI{oM на кожну звiтну дату резерв пiд очiкуваrлi кредlитнi збитки за
tРiнансовим iнс,грчментом у розмiрi, Lцо дорiвьltос:
- l2-МiСЯ'tНИМ Очit<уваним кредитним збит,кам у разi, якtllо кредитн1,1й ризик гlа звiтну дату I{e
зазнав

-

ного зростаIl ня з

]vloMeгIT.y

первiсгtого

в14зI]аlI ня

;

очiкувttltиN4 кредL1,1,IIlлм збиткам за весЬ строк;цiТ tPirrarrcoBoгo iнструN,Iенту,

р}Iз1,1I(

У

зttаLI

якlllо креди.tнtlй

за TaI(l4M фiIlансовим illструмеt,tтом значrlо зрiо iз моменту первiсного визнаFIIIя.

ВИПаДКУ фiнаttсових ак,гивiв кредитним зблtтком с теперiruня BapTicTb
рiзницi Mi>tt договiрнLrми

грохIовими потоками, належними до сплати на користь Фоrrду за договороп,I

потоками, якi Фонд очiкуе олер)I(ати tla свою користь.

i

гроlловими

lla кох(нУ звiTllу дату Товариство otliHKle, tIи зазIIав кредиr.ний рлIзик за фiнансовим
irrс,груменТом значFIоГо зростаIjIlя з моменту первiсrrого визнаtIня. При виl<онаttнi такоТ оцiнки
'ГовариствО замiстЬ зплiнИ
оуми очiКуваниХ кредитrIиХ збиткiВ використовус змiгrу ризику
настанIlя деtрол,гу (невикоIIання зобов'язань) протягоьл очiкуваного строку дiт
фirlансового
itlcTpyMet,tTa. Для викоНання такОТ оцiнкИ ТовариствО порiвнюс ризик настання дефолту
С,ганоrчI

(ltевиltонанrtя зобов'яЗагIь) за (liнаrlсовишt iHcTpyMeHToN,I станоМ на звiтнУ дату з
ризиком I{астанF{я
лефолту за фirlансовипл iHcTpyMetiToi\,I станом на дату лервiсllого визнан}lя, i враховус при цьоNIу
обгрунтовано llеобхiдну та пiдr,верд)I(увану iнформацiю, шlо с доступноlо без гrадмiрних витрат
або зуси,l,tь, i вкttзус }Ia зtlачIlе зроста}Iня кредитного рI4зl.iку з MoMc[Iтy первiсного визtlаllI{я.

'Говариство Morlte

припуutення про 1,е, tцо ltРе2lИТНИ}-l ризик за фiнансовиьr iHcтpyMeHTol\I
не зазItаВ з}iачноt,о зростанIlЯ з MOMetlTy первiсllого в1,1знанLlя, якщо було з'ясоваI{о, ш{о
(liНаНСОвий iHcтpyMelIT мае низький piBebrb кре/lитIrого
ризику cTaI{oM на звiтlrу дату,

У

зроблlт1.1

е креДиr.но-зtlеlliНеFlим cTaI{oM на звiтну дату, але не с
придбанl,tм або створеt{и]\l КРL'ЛИТНО-зtlецiгIеним фittаr-Iсовиrut активоi\4, Товариство оtliгtюс
очiкуваlli кредиr,нi збltr,ки як рiзницtо мiяс валовою балаrIсовоlо BapTicTlo аI(тиву та тегlерit1_1ньою
вартiсr,ю очiкуваних майбутнiх гроtшоl]их гlотокiв, дисконтоваtlою за первiсttою ефектl.tвгlою
ставкоЮ вiдсотка за фiltаноОвим актиВоп,I. Будь-Яке коригуВанtlя визIiасться В Прибутк5, пýg
збиr,ку як прибуток або збитоlt вiд зменltlення Kopl4cHocTi.
'г'оварltство визнас банкiвсьlti
депозити зi cTpoIcoM погашення вiд чотирьох до лваIIалIdяти
lliсяцiВ з датI4 dliltarlcoBoT звiтностi, в разi, якIIlо l1ocтpoI(oBe погttlшен}Iя 1.аких депозитiв
i,iMoBipHcl призl]еле ло знаLIних фiнаlrсових втрат, в сttлалi поточllих
фirrаrlсовлlх iнвестицiй.
ТОВаРИС'ГВО ВiДllосllо банкiвсьlсих депозитiв пtас наст,упLlу модель розрахунку зблrтку вi;ц
знецi неltня (li ItaHcoBo1,o акl,иву
_
IIрИ розмitцеtlГti допозl,tтУ в баьrкУ з вLlсокоЮ надiйlIiстtО (lнвес,гицiйнлrй piBettb
рейтtttlгу
uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB, l,а Банки, lцо мають t-lpoI,tIo:] кстабi.ltьнлtй> Lцо пр1.Iсво}осl,ься
рейтиltговr,tпlИ агентствами, яl<i вгlесенi llo /]ержавного реестру уповtIова)I(еFIих
рсйтиtlгових агеI-Iтств НКl]ПФР https://rv\,v\,v.llSslltc.gov,Lralrating-agencies/) на дату
розмiщеIlrlя коштiВ резерВ збиткiВ розраховуСться в залея{I,{остi вiд строку та y]\loB
розмirценНя (прИ розмiщеt,tнi вiд 1 до 3-х мiсяrtiв -- розмiр збитку складас 0oZ, вiд 4-х
мiсяLliв до l року -- 0,5Оlо вiд суми розмiщення);
llри розшtiшоннi депозит1, в банку з бiльш низьl(им l(редитFIим рейтltнгом (спеку;tятивl,tиl,-t
piBetli, рейтltнгу, tllo гIр14своIосться рейтиttговими агеlll,сl,uurч,, якi BHccet.ti до /]ЪрiItавгrоl-о
ресстр) ),tlоьноrtа;I(сItих рсйтLlllгових aI,eIlTcTB IIliI{пФр) lla лаl)/ розмittlення кош,t.iв
рсзерВ збиткiв розраховуеться у 1lозмiрi Bitt 5Yо до l0% вiд супли BKJIally в залеrкнос,гi в
розмiру ризикiв.
випа2lкУ фiнансовоГо актив)/, Iцо
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Бозуlиовllа дебi,гсlрська заборговалtiсть l]и:]IIа(],гься як актиR ,годi, ксlли Фон/t с]-ае cTopoцolo
itоговорУ ,га. B}Iacлil1oI( цього, llабувас IоDидI,ILII{е I]paBo одержа1и грошовi коUI.i"и.

llLlPBiclla оцiнка лебi,горсьttоТ заборгованос,гi :здiiiоttюе,гься за справелливоtо BitllTicTro, яка
до1,1iвнt<--,с Bap1,ocTi гtоI,ашеtll]rl, тобто oyMi очiкуван14х контраIilltих гроlхових потоl(iв tla
i(ату
оцlIlкti.

lliсля первiсного

вi{зtIання подальluа oLlittKa л,ебiторсьltоТ заборговагlост.i вiлбувасться за

апtор,l,[{зоваttою BapTicTto.

lIо,r,очнУ дебiторсьКу заборгоВаtliст,Ь бс:з встанОвлеtlоТ ставки вiдсотttа 'Говариство

c),NlOto llервiснtlгО рахуIIк)/ фактури, ,1Kttlo вп.пив /lrlсI(оlIтуванIiя с FIесу.гтсвI,IN.l.

оцiнюс за

4.3.4. фiIl:tilcoBi aKTllBt.I, tlцtl clI1illlolOTl,Cя за справеllлl|воIо вартiс,гltl, ll вiлобраrкеIlIlяпI
,збиr,кч
l)е']у.гlь]ату у прltбl,тtсу або
Що (liнансОвих акт,ивiВ, rцо оцitltОtот,ьсЯ за справеДJIивоIо вартiстю, з вiдображеIltIя},I рез)/льтату
переоцiнкll.у прибутку або збитку, вi21llосяться aKr{iT та паТ (часr,ки) госполарських товариств
та iнrшi гtoTo,Itii фiнаrlсовi iнвестицiТ Фонлу.
Справед,ltИва BapTicтb irкtliй, якi Btteceгli ,цо бiрritоI]ого сtI14ску, оцiнtоеться за бiрrlсовtлпл l(ypcoм
ЯКШlО аКЦiТ мають

обiг бiльш яl(

I{a одrrоfuIу оргаtliзаторi

торгiвлi, при розрахунку BapTocTi

аýтивiВ ,гакi iHcтpYMeHTИ,ol1iIltoloTbcя за курс()м на ocHoBгIoNIy ринку для цього aKTLIBv або, за
вiлс5,тltосТi основноГо ринку, гtа найсгtрl.rят.пиlзiшlсlМу ринкУ для нього. За вiдсутностi свiдчень
IIа користЬ llротtlле)l(Ного, риноК, IJa якомУ ToBapllcTBo :зазвичай здil."tснюе операцiю I]рода)ку

ак,гиву, itрilй:иаетьсll зa,l осttовtrиit рин()к або, .зtt Bi;lcvTHocTi осtIовного ринl(у,
l

tайсt lрияr,ливi шtий риl loK.

за

Ilри оuirlцi сllраведлlаtзоТ вартос,гi актlлвiгl Фондl,застосоl]уiо],ьсrl I\4етодl.t оцilrки вартсlс.гi, яtti
вiлповiдаtОть обс,гавиtJаj\4 l-а дlля яких с достатtIьо да}Il,iх, щоб оцiни'ги сl,tраведливу Bapr.icr.b,
llакоимiзуКlчи B1.IKopI4cTa1,1t{Л /lopetIH14X вiдкритиХ даниХ ,га мiнiмiзУtоLlи використан}lя закритих
вхiltllих лаI]1.1к.
_ЯкlцО с ltiлс,гавtt вва)кати, tцо балансова BapTicl,b сут"гсво вiдрiзrrяеться вiд справедлl.tвоТ,
'Говарtlство визIlаtIас справедlлиВ)' Вартiс,гь за
JlопоN{оt-оtо iнt,ttих методiв оцiгIклr. ВiдхиленrIя
ivlol(yl,b бути зумовлеtri зна'IниN,l14 змirtаплt.t у фiнансоВОм}/ с.ганi еtui.гента таlабо змirIамl.t
KcrH'roгrKt,ypl,t риltкiв, на яI(1,1х eMiTeHT з,дiйсttюс cBoltl дiяльнiсть, а такоя( змiнами
у tсон'юllктурi
(ltll tlltlвtlго ринку.
Справедлива BapTicTb акцiй, обiг яких зупинеIlиl."i, )/ .гому чис.гIi tlitIrtих паперiв etиiTeHTiB, якi
гtK.llto,1etli дсl Сllисlсr, enliтetTTiB, що Malo,l,b озIIаi{И
фiк,гивнос,гi, вLtзна.Iас,гьоя з урахуванняI,1
llаявrIt,lстi cтpoKiB вiдlltовленtrя обiгУ ,гаI(и)( цittних гtаперiв. itаявttо,с,l,i
фirlаttсовоТ звiтl+остi таI(их
епli,t c,llTiB. пезуль,l,атitl Тх дliяльностi, очitсчваI{ня надход)l(е[Itlя майбутгliх eKoHoMi.lгIllx вигiд.

сlttiнlостьсяt tta lliltc,г;rBi аttалiзу, :змiни

3]
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примI],ки до ФIнАнсовоI звIтнос1,I

стаttомttаЗllрудttя2020рок5,тазаперiолз
у llluc,Llt
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укр

cliH
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Кредиторська заборгованiсть вr,Iзl]асться яrс зобов'язання Фонду т,одi, Ko;ll.t 'Говариство стае
cTopolloto логовор)/ вiл iпleHi ФондУ ,га, rзrlаслi/dок lltого, rlабувас IоридиLIне зобов'язанrlя
сплат1.Iт,I,I гроtловi кошти.
Поточнi :]обов'язаtl}{я * цС зобов'язаtlня, яlti вillповiдаlО,гь однiй або декiльtсом iз гIи)I(LIенаведеtIих

ознаI(:

-

Керiвниllr,во 1'овариства сподiвасться погасити зобов'язання фiнансовими iнструментами
Фонду або зобов'язання rliл.пягас погашеtlнIо протягоNl llванаl(цяти шriсяцiв пiс.llяl звiтttого
перiолу.

- КерiвlIrаЦ,гво Товарlас,гва не мае безумОвIlоI,О права вiлс,грочити погашjення зобов'язання Фонлу
I]ротягоN,l шlонайменше дванадцяти м iсяцi в п iсля звiтного перiоду.

Ilо,го,iнi зсlбов'язанI{я визIlаю,гься за умовИ вiдповiдностi визначенню
зобов'язаlIь Фоrlлу.

i крлlтерiям

вI4знаFIня

Пото,Illi фiнаrIсовi зобов'язагIllя t<.llаси(liкуIоться як (liltattcoBi зобов'язаIlня за аN,Iор.гизованоIо
вартiс,гю з вiдобраiltенI-1яN{ рсзультату переоцirlки у прIлбутку або збитку.
I-1оточну кредиторську заборгованiоть без гзстанов.гlеноТ ставки вiдсотка Товарисr.во оцiнюе за
cyl\lolo первiсгtого рахунку rрактури, якщо вплlлв дисконтуtsаI{}lя е несуттевим.

4.3.6. ЗгортаннrI фiлIансовlrх ак.ги BiB та зобов' язаIIь.
I(релиторсьl<а заборговаttiс,гь ви:JIiаеться яlt зобов'лзаIitIя ФоrIду

c],op()lIoIo ilоговор)/

вiд iпценi Фондtу та, внаслiдок ,llього, ttабувае lоридичне

сплатити гроtltовi KottlTl4.
4.4. Об"цiковi
.{..l. l .

тодi, коли 'Говариство

с,гас

зобов'яlзаllня

полiтики щодо illttlиx актлlвiв,га зобов'язаIrь

Забезпечеllня

забезпеченltяl визнаlоться, коли Фоllд мас теперitшнtо заборгованiсть (lорилlач1.1у або
коttст,рl,к,гивгrу) внаслiдоlt минулоТ ltодiТ, iонче ймовiрнiс,гь (тобто бiльшlе можливо, Hiilc
tJемо)I(лI,|вО). rло погаIпеIlt]Я зобов'язанГtя виfuIагаТлtп.tе вибуr-тя pecypciB, KoTpi втiлюють
у собi
eKclHoMi.tHi в1,Iгоди, i MolItHa достовiрно оtlitll,tти суму зобов'язалltlя.

Фонд tle створ|ос резерв витрат на оплату шlорiчнлtх (ocHoBH1,Ix та додаткових) вiдгrустоI(, так як
l{e]\,lac ttайманlлх працi вllикi в (с iнститутом сп iл ьного i t tBecTy ван ня).
.4.4.2. f}и п.ltати

п

ра tдiвIl [IKilM

та пеllсi ii Ili зобов'

яза ll

llя

осlri"rtькИ ittвестllrцiйtлий

с|lоI-1д - че сформоваI]а за paxyHoI< KoruTiB сlliльного ilrвестуваrlня
суltупнiсть майна, корпоративних прав r,a iнtших акr,ивiв IlередбачеrIих закоIIодавством, Birt не е

к)ридиLIною

особою.

Иого

актиВаN/lI.1 УIIравляе
tIpattiBlttl t<aM lt.

'l'оварис,гllо, ,го]\{у

4.5. Illrui застосоваIri облirсовi

в нього вiдсу,гнi взасмовiлносиllI,I з

tlайь,lанипли

полiтикll, що с дореЧlIIIмII лля розумiння фiнаIlсовоi звiтностi

4.5.1. 2_[оходrI та BIlTpll,гIl
f{оходtt та вI4тра,ги Фогlд1, tsиз,наIоться за методом }rirрахування.

з2

АТ (ЗtltsКIФ (ДЕ ГРУП KAIIITAJI IIIBIiCTMEFITC))
прим I,гки до Фl HA1-I(loBoi зв l,гностI
с,ганом на З1 грудня 2020 року та за гIерiод з lЗ.05,2020 року по З 1.12.2020 року
,V п1 u с яч ах |, кр ai t с ь Kttx zрu(] ен ь
t

- це Збiльtшення екоtlомiчttих вигiл прсrтягом облiкового перiоду у виглядi Ilадходх(ення чи
збi;lьtllення KopltctlocTi аltтивiв або у вItгляlдi зN{еншlе}{ня зобов'язань, резуJtьтатом tlого €

/{ОХiд

ЗбiЛЬШеГtНЯ ЧИСТИх активiв, за винятком збiльtuеtlня, поts'язаного з внесками y.Iact,lltKiB Фонду.

ЛОХiД виЗl{асться у звiтi про прибуr,ки тА зби,гкtа за уN4ови вiдповiд1-lостi визначеннlо та критерiяпл
tsизна}Iня. Вttзнаllltя доходу вi2цбуваеться од}lоtIасно з визна}Iням збiльшення ак.t.ивiв або
з1\,lеншення -зобов' язань.

l{oxill Вiд пролаittу (liнансових iHcTpyN4eHTiB або iнших aKTl4I]iB вI4знасться у прибуl,ку або збитку
в разi задовоJIеIIня Bcix наведеllих лалi yмol]:
- tФоtlд пере/tав rlокупLlеtзi cyrTcBi ризики itзигtагоро2lио пов'я:]аtti з власлliстю на фirrансовий
itlструпленr, або iHrлi аI(тиви;

- За ФОНлОп.t не залишаеться aHi полальша ytlacTb

управлiнського персоr{алу у формi, яка зазвичай
гlов'язана з володiнrlям, aHi еQtек,I,ивнlлй контроль зit проланими фiнансовлtмлt itлструментами або

ittшими актIttsами,

- cyi\4y доходу ]\Io)I(lIa достовiрно оцilll,tти:
- ЙМОвiРНО, tцо ло Фоrrду налiйдуть eKclltilMi.tHi вl4I-ол1,1, Ilов'язанi з операuiеlо;

- витр.lти, якi були або будуть гloHecelti у зв'язку з операцiею, можлlа достовiрно оцirlити.

- tlс зме[ililення еl(оIiоплiчtll.tх вигiд гlротягопt облiкового перiоду у влtглядi вибуття чи
амортl,tзацiт акr,ивiв або у виглядi влtникнеltttя зобов'язань, результатом чого е зменItlеIIня чистих
attTIlBiB, за вLIнятl(ом зменшен}lя. IIов'язаного з вLlпла,гами учаOникам.
ВитратИ

Витра,гtt вIlзIIаютьсЯ
оДlIоЧасI]о

:J

у звiтi про прибУтки та збитки за умови

ВI4ЗЁIаН[lям

вiлповiдr,lостi в1,Iзна.IеIItlю та

збiльшенгlя зобов'язань або зменtшенFIя aKTllBiB.

Витрати tlегайно визнаIотьояl у звiтi про прибутки та збиr,кl.|, коли видатки не IIадають майбут.нiх
економiчнttх вигiд або r,одi та Ticlo Mipoto, якоtо майбутrti еконоtчtiчгti вигодt.l tIe гзiлпсlвiлають або
I]ереотають вiлгlовiлати визнаtlнIо яI( ак],иву у звiтi llpo фirrансовиЙ с.ган.
[3и,гратlt визtllllотьсЯ

у звiтi llpo

зобов'язання без визнання активу.

гIрибУl,ки,l,а зби,гtttл,],ако)I(

у,г!lх випitдках.

Витрати, понесонi у зв'язкУ з отрl.]]\{анняrчl лоходу, визl{аlоться у тому

доходи.

I(оли в}4tlикають

lt перiодi, шо

й вiдповiлнi

4.5.2. YMoBlti зобов'язанlIя та aKTlll}и
'I'овариство не визIlае yMoBHi
зобов'язаtltlяl в звiтi про фirrансовий cTall Фонду. lнформацiя пtrltl
y]\loBlte зобов'язtttlня розкривасться, якщо моя(ливiсть вlлбуття pecypciB, якi втiлlоtоть
у собi
eKoгtotvti,tHi вигоди, не е вiддаленою. Товариство IIе визtIас упловнi активl4 Фонду. Стисла
iнtРормацiЯ про умовнИй актиВ розкр14ваеТься, колИ на/lхол)кеНня економiчних вигiд с йпtовiрнлtм.

4.5.3. ВlлзllаIt IlrI

o.1

itcyBa

Il

llx кредlr].н их збитIсiв

Фон:i визIlас суму очiкуваIlих крсдI-4,гtl14х збитrtiв (або злiйс:ltlос вiдлlовлеIlIiя корисtlостi), ulо с
необхi2lною дJIя коригуваrlllя резерву пiд зби,гкlл, до cy]\{1.1, яка вLlзtIана згiдttо з МСФЗ 9, як
прrtбу,r,оК або збитоl< вiд зменшеlIня Kopl4cнocTi. Оцiнюе очiltуваtli кредитtli збитки за
фiнаrtсовим
ilкl-ивоrчI у спосiб, Що вiдоýражае: (а) об'ективну та зва)кену за ймовiрнiстlо суму, визначену
lUляхоN4 оцirlки певного дiапазону rчIо)tлLIвих резу;tь,гаr,iв; (б) часову BapTicTi rрошей; i (в)
обrруI,rт,оваlrо ltеобхiД}lу,га пiл,гверлlкУваrlу iнфоРплаltilО tIро N4и}lулi полiТ, tloTo.tгti yMoBl.J.I-a
l]l)огltозИ майбутlriХ eltcllloMi.tHИx умов. tl-\o ]\4o)I(e бутlл одерХtана беЗ rlадмiрних витрат або зуои.rlь
cl,atloМ Ira д,ату оtцiнкtl. Оцillка кредит}tоI,о рl4зиI(у но застосовусться до
фiнаrlссtвl,tх aKTt.tBiB. lцсl
утри1\4уlоться дJlя 11родаr(у. Веллtчлtна резерв)/ о.tiltуваrlих кредитIlI.1х збиткiв визI|ссться )/
JJ

АТ (:}НВКIФ (ДIС ГРУП КАIIIТАЛ II{ВЕСТМЕ,IIТС)
приiчl Iтl(и ло Фl l IA1-1CoBoi звI,гI loC],I
с'ганоrrtrtаЗ[грl,дня2020рокутазаперiодз l3.05.2C2Opoк)/пo31.12.2020poKy
)) пlllсяч ах укр ciil

l

cb{llx ?pu\el

l

ь

Bi2lcoтKax вiл cy,rutlt заборговаtlсrстi, tllоло ко)ItIlого ltоllтрагеlI1-а,5,разi поруIlJеI{r{я

H}.IM у]\4ов

l{ОГОВОРУ, ВРахоВуIоLlи Bci нюанси взаемоf]iлltосltлtt (Bi7lcoToK резерву зале}I(ить вiд кiлькостi днiв

простроtlкИ, Oднiв -0О^,до 30дгliв- 1o/o,1to 60дrriв -2О^,до 90днiв- ЗО/о,до l80днiв
-4Yо,До
365 ЛНiВ - 5О^, бiльше З65 дlriв - |0%, прострочена до 30 днiв * 50ОZ, прострочеtIа до 60 днiв
l00%).

В

зa.lterltttocTi

вiл бiзнес молелi (liнансового iнструпленту резерв пiд збитки за

iIlcTpyMeгtToM вiдображаеться через прlлбу,гtси/збитки
вар,гiс,гь активу або через iгtшtиl'i суttуtIний дохiд.
4.б.

з

фiнансовипл

IlодаJlьlIIим зменшеI]tIям балансовоТ

Подii пiсля звiтtlоi дати

ТОВаРиство кор1.1гус cTaTTi активiв i зобов'язань, лоходiв i витрат. вJIасного капiта.пу шляхо\4
Сl'ОРНУВаННЯ Та/або /lода,I,ков}Iх записiв в регiстрах бухгалтерського облiк1, кориг)/юч()tо
tlpoBo/lKo}o лля вiдобра)кенrtя подiЙ, якi вимагают,ь I(ор1,1гуванtrя гtiс.llя звiтнсlго перiоду. Фоrlд
КОРИГ)/С Суми, tцо вttзltанi у звiтllостi на дату балансу, tla яlti вlIлигIуJIи подiТ пiс.пя дати балансу,
Та ВИЗIlilС суМи, Ш{о lIe бУли вiлображсlti у звir,ностi на ла,гу балансу з псвI{их причин, IIапр1,1клал:
- OTPI4Maнo iГrdlОрlчIацilо лро те, lllo кориснiсть aKT,l4By з]чlенLшилася на дату балансу або cyrvly
РаIliШе ВllЗнаного зби,гltу вiд зменшсння корисltостi tцього активу llотрiбгlо коригувати:
- На/{ХОЛ)tеtlllЯ пiсля дати балаttсу рiшеttня сулу, яке пiдтверд)rус наявнiсr-ь на да,гу баланс1,
теперiшньоТ заборговаllосr,i, t_lдо tlоr,ребуе лолаткового коригування або сr,вореrrня резерву пiл
зобов'язання;
- СОбiвартiсть придбаIlI4х активiв або надходженtля вiд1 продаltiих aKTltBiB до дати балансу
визнаtIсIIа пiс';lя латlt балаl.rсу;
- в1,Iявлено tlоруlilенIrя або помилки, t]lo свiдчать про Rикривлення данI,Iх фiнансовоТ звiтнос,гi

,гоU (о.

IJОда.;tьшri подiТтакоlк берут,ься в розрахунок за наявl.lоr:тi cyMtliBy в достовiрllостi зроблених на
звiтну лату оцillок щодо оlцilлl<и N,tоrItливих кредитLIих збиткiв по (liнансових аI(тивах. Фонд не
Здiйснюс коригуtsання суl\4, в}lзt]аLll,{х у iT фiнансовiй звiтносr,i лля вiдобраrr<еrlня ltодiй, яtсi не
ВИМаГаЮть коригування пiсля звiтного порiоду та вказуlоть на обставини, шlо виFlикли пiсля да.гtл
балагrсу згiдгlо п. 22 МСБО 10.

5.

OC}Iс)BIII

припущЕн[lя, оцIнкt{ тА суджЕння

IlРи пiлготовui фiгrансовоТ звiтнос,гi ФоIIду ToBaptacTBo здiйснюс оцiнки T,tl прлlпуIцення, якi
tla слеj\4еItти фiнаr;совоТ звiтностi Фоrrлу, гру}lтуючl4сь на МlСФЗ, МСБО ,га

МаЮТЬ ВIlЛИв
'ГJIУМаtlеttlIЯХ,

-глумаtIеtIь пriжttародlrоТ
фilrансовоТ звiтtlос,l,i. ОIliнки та
тa iншIлх факторах, Iцо за iсIlуtо.tих обставилl

РОЗроблених Комi,гстом з
СУll)(еrtНЯ баЗУIОться на попередIIьому досвiдi
l]ва)I(аIоться обгруrlr,оваI{и]\,II{

i за

резltльтатам14 яlсих п1llлii1\,Iаються сулrl(енriя tllодо ба.ltагlсовоТ

BapTclcTi активiв r-a зобов'язань. Хоча цi розрахунItlл ба?уються на наявttiл"t у керiвtIиц.гва
1'Овариства iнформrацiТ про tlоточ}li подiТ, фактичrri рез},льтатI4 ]\4о)куть зрештоIо вiдрiзнятlлся Bilt
tlих р()зраХунttiв, Об.пастi. ле TaKi с)iд)(ення с особливо ва)I(л14вl.]ми, обласr,i, що хараlfl,еризуються
l]исокl,t},I piBl,te:vt ск.llадностi, та областi, в яtких лрипуlllення йi
розрахуtIки N4ають велике значеFIня
llля tlir(гtlтовки pi.tHoT фiнансовоТ звiтttос,гi за МСФI], гlавсдеrli Htl}Klle.
5.1. СУЛЯСеlItlя IrIодо операtцiй, Itодiй або умов з:r вiдцсутlrосr,i KollKpe,гlrllx

МСФЗ

ЯкtIttl IieMac МСФЗ. llкttй конкрегI lо,Jастосовусl,ься ло опсрачii'. iHtttoT подil'або yMoBll"
'I
оварис'гRil зас.госоt]ус су/l)I(еI.tltя lliд .lac рlозробJIеlIIIя .га зас,Iосуl]аIlня об,lliltовоl'
поJtiтики, rrцоб irrфоршtацiя була доречlIоIо лJlя Iltl,греб кррl1стувачiв лля прt4l,-tl]я.t-гя економiчrlих
piruettb та 71rэсr,овiрн()ю, утому знаLlенгli, tцо рiчна фiнаllсова звiтltiсть:
ксрitзнtлцr,во

з4
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2.2020 porty

ett ь

[]одас дос,t"овiрllо (liнансовий с,г:tlt, t|liilaHcoBi результати дiяltьностi

Фонду:

Вi2lОбРаЯ(О€,0t(ОI,Iоп'tiчttу

T,al

грош]овi потокt.t

c1,,plligтb операt_lil-i, ittшIих пtlдit"l або умов, а rIe лише lоридиtIн}/ форплу;

с rtейтрзльllоюt т,обто вi;tьrlсэю вi,ц ytlclle2liKeltb;
е пoBнotcl в ycix сy,гтсвих аспектах.

l'-Iiл ,1д,' здiйсненtlя суц)(ен}jя керitзнлtцтво 'I'oBapl,tcTвa посилаеться tla прил-tня.гltiсl-ь l{аведенI.Iх
да;li дlсерел ,га врау,овl,с Тх у ltltзхi;цtломtу tlорядку:

-

вl,tмоги в МСФl]. )/ ,lких iдiеться про п,_lдit5гri т,а lтов'язанi з HllMlr пи.гаIlня:
i]изнаrlення, I(pl4TepiT визtrаннЯ ,га I(oHI](rпltiT оцiнки активiв, зобсtв'язань. дохо;iiв.га витрат
у
кснl{ептуаJt ьrl i й основi рiчI loT t|i HallcoBoT звi.гностi.

lIiл час здiйсltення сул)(сlItIя, керiвl;ицтво'Гсlварлrсr,ва враховуе найостаннiшi,полоrliенI{я iHl.шt-rx
оргаttiв, що розробляlоl-ь ,га затверд)tують стандар,l,и, якi застосовуtоть rlолiбну концеп.гуальtIу
Oc}IoB\/ для розроблеtItIя ста1-1дартiв. iншу проr}iесiйну rriTepaTypy з облiку та llрийнятi г.а.пузевi
пра|(,гик1,1. TicKi MipQlo, якою I]оFlи не супеl)еtlать в14lII,сзаз}lаLlеним
дх{ереJIаN,I.
OllepaLlli,

I],lo Fle

регJIаментованi iV{ССDЗ вiдоу.ггli.

5.2. СулiкеIIня цIодо спраRсдливоТ вартос.гi ак.гивiв Фонл1,

ill"ес,.",tiй. tl{о активllо обертаtоться [Ia оргаitiзоваtlлtх (littattcot]I,1x риIIках.
розрпхOвуСl,ься rIa ocrloili ,,nro.11IclT риlll,ковоi ва1-1,госr,i Iia i\,lоi\lеI{,Г закрtll-гЯ торгiВ rIa звiтну лату, В
itlrпик I]}.tIIilдках ott,i llKa cг]paBellJllIBoi' вартос-гi l'p)i Ill.ус.гься на суд)кеlIнях ttlодо lrереlбziчуоu,,,,п"
rлзйбутнiх грсlllових по,гокiв, iсttчючоТ eKoHoMi.ttItli' оиц,пцii, llизикiв, властI.1вих
рiзним
(liHaI+coBltM itlcTpyMeгtTaMt, та ittl_ttttx факторiв з врахуваlIняl\1 виNlог мсФз ,I3 <Or{irlKa
Справс,д,,t1,1ва BapTicTb

с гlра велJI

l.t

воТ вартllс,гi>.

змill сlIравслливоi BapTocri фillаllсових активiв
Керiвtll,tllтВо'['овариСтl]а ввfl)l(аС" Ll1o облiковi оцiнкlл та припуlцення, яIсi мають стосунок llo
otliHKlt (liнансових iHcTpyMeHTiB, дte ринковi котируваtIня нелостуllнi, с кл}оtIовиJчl дя(ереJlом
IlевизIlачеItос,гi ot{itloK. томч що:
,
BoHI,1 з високиМ ст},пенеjvl ймовiрлrостi зазl"lакlть змiн з плином часу, oclti.llbKlt ol1itlKl,t
базуються l]a пр}tпуlriеI]нях, кеlliвницr.ва шiоло вiдсt)ткових с.гавок, t}олатиJlыtооr.i, змitt
валю,гнt,tХ t<ypciB, псllсазltиttiв liредиl,оспромо)IiIIостi ttortTpal-ettTi tз. кориl,уваIIь пiд чзс о(iнки
lilcTpyjиcI,|TiB. а Tittcoltt сrrсttи(liчltlt>. особливостсi.i оllе1.1ацiйl,га
о'
вIIJlиВ зьlitlИ в оцillкitх I{a ак,гиви, вiлображенi в звi,гi llpo
фirrаrrсовl,tй cTarl. а,гаliо)Ii IIa дохо/jи
( лlи,грати) Mo;tte бутtr зI Iзll t'lим.
о
AIi] I,1Bt,l Rеlillурного фоtrлу мо)ку,гь повlliстtо сl(Jlадатисrl з кtltrl,гiв, гlерухомостi,
l(Opil()paTt4BI-IиX пра}J1 llpaB вI,1моI-и т,а tlillltих llагtерiв. lrlo }IclloпyIt{ctti llо,гсlрl,iв rla сРоllдовiй
5.3. C1,;tlKcllIlя tI(0до

б

illxt

i

.

Зас,госуtзаtit;Я обгрl,ьl,говаIIих lIогtерслrtiх оlцi1-1ок
(lirtaHcolзoT звiт,t,lос,t,i i tle поl.iрrпуе ii 21ocToBipIlicTl,.

с в[l)кливою частиною складаritIя

рiчноТ

5.4. Сvджtення Ulollo очiкуlзаlтлlх терпriнiв утрI{iI,IуваItня
фiнансових iHcTpl,п,lellTiB

КерiвlillцтВо Товарис,Гва застос()lзус про(rесii.lне сулir.lеIJIlя шцоllо ,гермiнiв у-гр}lмаIIня (liгtaHcclBltx
it{c,TpyпleHTiB^ lt1o вхолять До сl(rlад)i
(Dolllly.irpo,Pecili,re суд)liеIlнrt за i{1,1M
QlirlatlcclBtl;ч. аt<,гtаtзiв
пLtl,а}lh.,1I',l груIIт,\/(],гьсяt lta оtlitltцi
ризикiв фitlаtlсового iHcTpvivterlT)/: i1ого гlрибутковостi й диttаплiцi
,t,a
itllllllx (laKTtlpa>l. Проте iсгlукlr,ь t-lс-I]изнзче[Iостi, rtt<i мо>куть Ьу.глr пов'язанi з приз)/пиlIенл,яN{
обiгу цiнtrих гlаltерiв, Ir(o tiе е пi/iKotlTpoJIbLll,Ij\,I KepiBHlltlTB), Товариства
факт.ороr, iмolna oyT.I,eBo
IJll,п

I.II

lу,ги tla оцi rttcy фi нансо Bttx i rtc

гpy;ttt:t,l,t.i

в tDot rду.
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АТ (ЗНRКlФ (ДЕ Гl'УП KAПITAJI ITIBIrCTMIlIITC))
примIтки l(o ФII,{AIiC()Boi звIтI IoCTl
З l грулrrя 2020 року та за перiод з lЗ,05.2020

станом lra

_

у lllltcrlLlux ylipait tctltcltx,,pllBellb

5.5. I}и Kopllcтa

Il

tI

я ставок

рок5l цо З 1.12.2020 року

ll и cKoIITyBaIl IIя

С,гавка лI40кон,гУ - це проЦеFIтна ставка, якtt використовусться для перерахуIlку маЙбутнiх
грошlових потокiв в едl4не значення ,геперilлньот (поточнот) BapTocTi, яка е базою для визначення
ринковоТ BapTocTi бiзнесу. З eKoHoMi.tHoT точкl,t зору. в ролi ставки дискоtIту е баrltана iHBecTopy
отавка ДОх{lд5z на вкла/lеНиl"l капiтал у вi2цповiдlli з piBllebl
ризику rlолiбнi об'скти itIвестування,
або - ставка доход)/ за аJlьтерI-Iативн14ми варiаI]тами iнвестицiЙ iз зiставлянt{я
рiвtIя ризику на дату
оцilлки. Ставка llисконт)/ мае визtIаLIаl,I.tся з чрахуваIlI{яN,l трьох tРакторiв:
а) BapTocTi гроtшей у часi;
б) вартос,гi дя(ерел, яtсi залучаю,гься для фiнансуванI-1я iнвестиltiйного проект),, якi вимагають
рiзнi
pitзH

i

ttсlм гtеrrсацiТ;

в) (lакторУ ризl1кУ або Mipr.r йпlовiрносТi очilсуваtlня
у майбут}IьоN,lу доходiв.

середньозВа}I(ена ставка за баllкiвськими кре/{итаi\{и
в залеrкностi вiд строку запозичень. Щжерелоп.л /{ля отрLIмання
ilrформацiТ Iцодо ставки дtlскоrlтуванIlя с офiцiйний сайт t{БУ за посиJIанням

ДлЯ дискоI]туваннЯ застосовуетьсЯ
не(liнаrlсовиlчt ус,гаLIовам

[Шр,rlhrLrr]s*Lrач.tl..rýцLtil1цАtq_!аr:jiщ_цqз!itаЦ-sjis_19]:]irшцд!/t?_Ь роздiл ]_[р9ц9_.rjтlri с_цдýц_зil

рсзl;'rrеrr,гirl. _I_i:дts_ьс*lIф'l'(] за попереднiй повнлtй мiсяць
за вi2lпоlзiдIIою валIотоIо та строком заtIозиIIеIlь. вiдllовiдно ло п.4.1.1.з. <Процеtlтнi ст,авки за
новиN,lи кредитами нефiltансовll]\4 корпорацiям
у розрiзi видiв валlот i cTpoKiB погаlttення>. У разi
вiдсутностi наявllоТ iнrРормацiТ у вI(азаIlому роздiлi, ставка вt]раховуеться з ланих щоденноТ
cTaBIiI,I, ТаК caNlo Зtt ПОВttИЙ ПОПередtлiЙ мiсяць за T}I]\,l самим посилан}lям,
роздliл t!ц:дць_дрsдд]r!

.Ц.LеД'l{]з,L!иlц/l!rlцl:tи-lilдц1_![цц|_ц:_tгrери

5.б. СудrкенItя lцоllо RI{явлеIlIIя озItаIt знецiнелIня

активiв

Вiлносно (liнансових активiв, якi оl(itllоtоться за аttлор,гI,lзованоIо BapTicTlo, ToBapttcTBcr lla да,Iу
виникIlеtlня diiнансових активitз та lla Ko)I(rly звiтrrу лату B1.Iзtla.tac pitзeltb кре21итllог()
ризt4ку.
TЬварис,гвtl визtIас резерв lliд очiкуваtti ttредлtтrti зби,гttи за сРiнансовимl и активами) якi
оцiнюlотьСя за амортИзованоtО вартiстю, у розмiрi о.liкуваних кредитrIих збиткiв за весь cr-poK дiТ
фillаllсовоl,о активу (при зна.lнОМ)/ збiльlленнi кредитного ризtlку для креди.г,по-.п.цiпеп"*
фiнаlIсових активiв) абб 12-мiсячI{и]\'tи очiкуваrlими кредl4тrlими збитками (у разi I{езначного

зростання кре/lитного

рлrзrлl<у).

Зазвичай очiкусться, щtl сlчiкуваtti Itредttтнi збитки за весь строк дiТ мають бути визнаrli до -гого,
як (рlllансовий lHcTpyмetlT cTatle llрострочегlий. Як правl4ло, креди,гний
ризик значно зростае ще
до того, яtс tРiнаtlсОвий iHcTpyMOIlT стане простроtlеI;им абО буде помiчено iгltпi чинн1.1к14 затриl\{ки
платеlItiв, tцо е сгlецифiчllими для позиLIаль}Iика, (нагIрлtклад, здiйснеFl}{я мrодифiкаrliТ або
pecTpyKT)i риза цiТ).

КредитtlirЙ ризиК за сРiгlаtlсОвим iHcTpyN,Iel]Tol,| вва)кастLся низьк1.1м, якщо
фiнаllсовий iHc-l.pyпreHT
мас низькиii ризиrt Ilастaltit{я Ле(lолт1,, позl,ItIальниi( мас псl,гуrt<гIiй гlотегltцiал викоllувати своТ
договiрlli зобов'язангtя Iцоllо гроlлових потокiв у короткостроковiй перспективi, а ttеспрllятливi

змiни в el((llloMi'tllиx iлiлових yiv{oBax У довI,остроковiй перспеI(тиВi MoiItyTb знизи.ги, але lle

обов'язкtlВо здаr,rliс,гЬ позиtlаJIьilИl(а BI,|KoHyBar-ll своТ зобов'язанtIя Itlодо 21оговiрних гроltIовI,Iх
потсll<iв.

ФiгIансовi illструменти Ile, вваl(аються ,гаI(иNли, I]Jo мають низькLIt-,l кредlлтнлtй
ризLlк JIиltlе tla
пiлсr,авi ,гого) що р14зик дсфол,гу за l{им1.1 с tlи)l(ч14м, tlilK
ризик дефолту за iнutими (litlaltcoBиMll
illсr,руменТаьtи Фоllд)' або HirK кредитllий рlлзl.tк lорI.iсд}.lкцiТ, в якiй ToBapu.roo здiйснюе

ili ял ьн i с,ть з

у

пlэавл i ння,ак-г1,1

BafuI

tl Фон2ду.

зб

;\Т <З}IВКlФ

ГРУП KAIIITA.JI llll}В]СГ]\.{F]triТС)

((ДIЕ

п PtJ Ivi ITKI4 /{о <Dl 1,1 r\ I l со t]оi зв I тнос,гI
cl,al{oNl на 3l грулtля 2020 року та за перilэд з lЗ.0_5.202(l pol(y по З 1.12,2020
рок1,
|,,
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сrгl
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р
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t

K1,1:c е

pu
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Очiкуваrli кlrедtlтtli збиr,ки за весь строк 21iT нс вk,з}lаtоться за (littаttсовим iHcTpvMeHTo\l просто IIа
гtiлст-аrli l,ого. t,l(o г;itt вгзажt}Вся itrструшЛ0{,l,гоi\4 iз tlи:tьl<им l(ре/]итtlt4]\4
риз14I(оi\{ у lloI]epell}IboMy
звiт,ttоii,tУ цеlriо,,1i, a;le не вI]а)кае,гьсЯ ,гАкI.iNI c],aIlo]\,1 rla звi,t,lt1'лату. У такому t}ипач{ку 'I'оварис:.гвс_l
з'rсовV(:. tI1.1 ivlaJlo пlictle зFlаtlI-Iсзрос,гаIll]я крсдt,,II{оl,о ризику з Moi\,,lcIITy llервiсногt-l визнання, а
О1'}I(е ЧИ llОСТала поr,реба у визнанtti очiкувttгlих кредllтtlIлх зби,гкiв за весь с,грок
дiТ.
Очiкувагri кредиr,нiзби,гltи вi7lобllажпrоть власгli о,tiкува1,1ня Товариства щодо кредрll,FIих збиткiв.
б"

6.1.

РОЗКРИТ'l'rl пIФ()рмАI{li ш{одо вIIкOрист,z\ння спрлвЕдJIиRоI I}APTOCTI
,га

Метолltкlt оцiнrованIlя

BapTicTlo

вхiдlti лаlli, BиKopltcтaHi iIJIя склалаllIlя <rцiнок за справедливою

,r,,*л_-. ,-_
loBaplrcl,Bt,l здiliснtос вlIклIочно безrtерервнi оцtгlки сtIраведливоТ BapTocTi активiв та зоб,эв'язань
ФОН7ц1'. тобто TaKi оцiнItи, яIti вl.tмагаIоться I\4СФЗ g ,а МtСОЗ lЗ
у звiтi гrро tРiнагrсовий cTall на
Ki гtet1l,

l(о)Ii}Iого звi,гtlого перiоду.

/Iетод оцlнкl

зобов'язань,

(ринrtовий,

оцlнених за
справедлIlвоIо

Plt ttltoBtli,i

f{епозити
депозrtтiв

(крiшr
l1o

запитаtlttя)

вихiднi данi

дохlдllиtл,
влtтратtlий)

оцiнка деIIозитч
] tlepBicHa
злiл"rснюеться
за
t]ого справедJIивоIо
|
| вартiстю, яка зазвtлчай дорiвнtос l'лого

|нопriнzulьнiй BapTocTi. ['Ioдa.lIbttra
депозитiв у llаtliональнiй
l ::,li,"l
i валютl здlиснюсться за справе/lпt,lвою
| вартiстю o,tiKyBaHt.tx l.po_1loB}lx
I

I IloToKlts
I IepBicrla оцiнка iHcTpуMeltTiB KarriTarry

,Щохiдrllлй

O(lirriйrli rtурси IJБУ

Ставки

эа

депозитамлI,

ефективнi ставки

(дисконтування
гроtuових
потокiв)

депоз1,1тн

Ринt<овltii,

О(liuiйнi бiряtовi

вllтра,гни!"I

оргаrriза,горiв r-оllгiв fIа дат)/
с,цiltltи. за вiлсу гrrостi

14M

I-.l

за

до говором и

I

lнс:трупlеtl,гtt

здiйспюсться за Тх

tсапiтал1,

справед.lI.Iвою

BapTicTKl, яка зазв1,1(IаI"l лорiвнtсlс Ltirri
сlпораttiТ, в ходi якоТ бlzlз отрt,tltаttl,tй
aKTrlB, [lодальttlit оцittка iгiструпrен,гiв
rtапi,га-lrу.
злiГлсrltосться
за
справеi{ливо}о варгiстю }la дату
оцiн Kl t.
.IIебiторсыtа
заборt,ова

tч

icTb

визIIiiчеtlого бiрlr<ового
курсу tla дату оцiнки,
викорtlстовуюlься цittи
закриття
бiржового
торгового дня

KoгrTpaKTrti
yNtoBI,|,
iiMoBipHicTb погittllеtlilя,

lIcpBicHa
t_lцittKa лсбiторськоТ
заборгоtзаltостi здiйснtосгься за

.Ц,охiлнийr
(/tиско н,гуваtt rl

сгIравелл14воlо вартiстю, яка дорiвнtое

гроцlових

очiкуванi Bxi,ltHi

гrотокiв)

потоки

Виr,ратlrlrй

IioHTpaKTr.;i

варт,ос,гi погаu]ен}Iя, тобтсl cyMi

очiкуваIttlх I(o[lTpaI(Tl]l4x гроlIовl,Iх
псlтокiв

IIа

курси

гроlлсlвi

iiaTy оlliнttи.

Пiс.,rя первiсного вt.lзI,1аtII]я tIo,ILaJtыlia

оцiнкrr,лебi,горськоТ

вiдбувасться

ваl)тiстю.
[]trT,o,tlti

зобов'язання

Ц|,р,вiЙ

тЪ

за

";лi,;".d

заборговаtlостi
аi\4ор,глlзо

]aHolo

о,["-* ----

ttотоI] }{Ltx зобов' язаt tb здi йс t-tttlс,ться за
Bap,l,icтlo пога tt,etl ltя

lrс,,гоки

_\1

уNlови,

йп,rовiрнiсть t,lогаItIеIJllя.
очiкуванi Braxiдtli t,poruoBi

АТ <ЗНВКIФ (ДЕ ГРУП КАПIТАЛ IHBECTMEHTC>
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОТ ЗВIТНОСТI

станом на

31

грулня 2020 року та за перiод з 1 3.05.2020 року по

3

у muсячqх ynpaiHcbKttx ерuвень

l,12.2020 року

icpapxii справедJIивоi BapTocTi, до якого нале}кать оцiнки справедливоi BapTocTi
класи активiв та
1 piBeHb,
2 piBeHb
3 piBeHb
Усього
зобов'язань,
(Ti, Що мають (Tio Що не мають (Ti, Що не мають
оцiнених за котирування, та котирувань, але котирувань i не с

6.2. PiBeHb

справедливою
вартiстю

спостережуванi)

спостережуванi)

спостережуваними)

дата оцiнкtл
Iншi (liHaHcoBi
iнвестицiт
залишки на
депозитному
рахунку

з1.12.2020

з1.12.2020

з1.12.2020

l3.05.2020

lз

.05.2020

13.05.2020

з\.\2.2020

l3.05.2020

Перемiщення мiяс 1-M, 2-м та 3-м рiвнями iepapxii справедливоТ BapTocTi
Протягом lIерiоду з 13.05.2020 року по 31.12.2020 року переведень мiж рiвнями iepapxiT не
вiдбувалося. Змiна BapTocTi активiв за рiвнями icpapxiT вiдбувалась за рахунок набутгя у власнiсть
нових видiв активiв.
б.3.

б.4. Рух актшвiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з викоршстанням вихiдних даних 3-го

рiвня iepapxiT

Класлl активiв,
оцiнених за

l3.05.2020

справедливою
вартiстю з

Прилбання
фiнансових
iнвестлlцiй

.Щооцiнка

3|.12.2020

або

учiнка

використанням
3.го рiвня

Стаття (стаrгi) у
прибутку або збитку,
у якiй прибутки або
збитки визнанi

icpapxiI

-l
(lirlaHcoBi
iнвестицiт

Irrrrri

_l

l

(Irrшi доходи; Витратtл
вiд змiни справедливот
BapTocтi iHrrroT
фiнансовоТ irtвестицiТ)

б.5.Iшшi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоТ вартостЬ>
СПРаведлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з ix балансовою вартiстю.
Показник

Балансова BapTicTb,
тис. гDн.

Irlшi (liHaHcoBi iнвестицiТ
Залишки на депозитЕому рахyнку

з1.12.2020

13.05.2020

Справедлива BapTicTb,
TIlc. гDн.
з1.12.2020
13.05.2020

КерiвrrицтВо Товарисr,ва вваrttае, що lIаведенi розкритl,я щодо застосування справелливоТ
BapTocTi с дос,гатнiП,tи, i не BBa)Itae, Iцо за ме)I(ами фiнансовоТ звiтностi залишилась будь-яка
сутl,сва iнtРормацiя щодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка може бути корисною для
користуваLr i в сР i нансовоi звiтностi.

з8

АТ (ЗНВКIФ (ДЕ I'РУП I{АIIIТАJI IНВЕСТN{ЕНТС))
прим Iтки до ФIt{лtlсовоТ звlтtlос1-1

с,ганом на З
)) пlч crl

7.

|t

l

uх у r{p

грулня 2020 року r,a за перiод з l j.05.2020 року по
ctltt с btcttx

?pltc

ен

3

ь

РОЗКРИТТЯ IНФоРМАцIi,

звIтж

l. l2.2020 року

що пIдтвЕрджу€ CTATTI подАнI у ФIнАнсових

1.1, Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю
переоцiнки у прибутку або збитку

з

вiдображенням

фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою BapTiOT}o з вiдOбра?кoнням
переоцiнки у прибутку або збитку вiднесено фiнансовi iнвестицiт в корпоративнi права в Тов
<<Ще РезорТ.ЩевелопМент>> (коД сдрпоУ 43379|1б), частка в капiталi становить l0%. BapTicTb
при первiсному вйзнаннi (за цiною операцii) становила 1 тис. грн. Станом на 31.12.2020
року
справедлиВу BapTicTb фiнансовоТ iнвестрIцii визначено на piBHi нуля. Справедливу BapTicTb
частки у господарському товариствi оцiнено на пiдставi аналiзу змiни власного капiталу
об'екта iнвестування за вiдповiдний перiод володiння фiпансовим активом. Станом на
3l .12,2020 року ТОВ <.Ще Резорт.ЩевелопмеrIт> (кол сдрпоУ 43з79 l l 6) мае непокритий збиток.

.Що сrсладУ

ПБi й;]ib

l l

сlБТа,Ъ'

i

й

ЁйТ aiбУ__-

у4
7.2.

-

з1.12.2020,

Фiпансовi активиl що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю
вид дебiторськоi заборгова нос,гi

з1.12.2020,
TI|c. гDн.

Iнша поr,очttа дебi

13.05.2020,
,глlс. гDlf.

lcTb

CтaHoM rlа 3l .l2..2020 року первiсна BapTicTb irlшlоТ поточноТ дебiторськоТ заборгованостi
становить l ,гис. грн, амортизоваLlа BapTicr-b ск.llадае l тис. грrI, сума резерву гriд очiкуванi
крелитlli збlлr,крt не HapaxoBat{a.
l

7.3.

Гропlовi кош,гl,t
laxvHKlB

l

31.12.2020, тис. грн
5 802

заллrшlок кошtтiв tla

ltсього

тис

5 802

CTaltoM lla З1.12,2020 рокУ Фондом вiдкрито пото.Itlлtй рахунок
UA06307350000002650200099770l (код банку 307350).

в А'Г <АкБ

к

Протяг,ом перiодlу з l3.05.2020 poKv по 31 . 12.2020 року Фон21 не отримував дохiд вiд
розмirцен
гроIIIовI,Iх rсоштiв tla депоз1,1тних рах),нках.

7.4. Власний капiтал

стаття власllого кашiтал

з1.I

ваtrий (пайовий) капiгал

[l егtо кр ити

всього

l."t

зб lrToK

(

242)'

5 758

Iiашriри про створснtlя Фогlду були викrtадеlli
засLlуIзатИ

13.05.2020. Ttlc. гпIl
6 000

Al'кЗtll]I(lФ

у Piшletltti одrrоосiбного засноl]}Iика Npl лро

Kl{e ['ругr l(апil,ал irlBecтMeIIl,c) Bill25,02.2020 року.

Hzrrlip

РозмiР IlOLItlTIi()BoГo отатутtIОг,о KtiпiTa.rty Ito,rlIlalriTcl(J]aд,ac б 000 000 (rilic;Tb пtiльйоrliв) гривеtlь 00
копiйок. F{ашiоt,lальгtою кoMicic-:to з lцittrtих паllерiв та фоllдового
риIlltу провелено ресс;трацilо r.a
видан() тиN{часове свiдоцтво про peecTpttLliKl вllгtусtcy aKtril"t:
з9

АТ dI-IВI(lФ (ДЕ ГРУП КАПIТАJI IНВЕС'ГМЕ,Н'ГС)
прI.1мIтки z]o Ф1 рlлрlgовоТ звIl,}lостI
станOмrrа3lгрулня2020рокуr,азагrерiодз l3,05.2020рокупо31.12.2020року
):

ll l uL|rl\lq,Y

укр ui

t t

с

ьк uх ., р

U

Bel tb

на загальнч суму
ном lнальFIою вар,гlстIо

у кiльtсостi
форма випуску

б 000 000 (шliсть мiльйонiв) гривень 00 копiйок
l 000 (одна тl.tсяt.tа) гривень Ko)I(Ha

б 000 (шiсть тисяч

к

lменних

Бездокумеtlr,а

ВнесенО /lo реестрУ випускiВ цiгIниХ паперiВ iгIсr,итуr,iв спi.ltьtlого ittвестування

03.04.202() рок1,.

лN9

0022|7 вiд

ПОЧаТКОВИй КаПi'ГаЛ було BHecetto оilноосiбнltм засlловtIиI(о1\,l }Ia тимчасовий поточлrий
рахунок
LJАOб3073.5000002650200099770l в А'Г кАКБ (КОНКОРД> (кол банку 307350):

l.

2.

3.

М

c5,Mi з50 000 (триста п'ятдесяттисяч) гривень 00 копil.-tоlt (виписка
баlrку вiл 06.05.2020 року);
7 травня 2020 року в cyrvli 5 650 000 (п'ять Mi.llbйotriB шliстсот п'ят2lесят 1,ися.I) l.prtBetlb 00
копiл]ок (випl,tска банку вiд 07,05.2020 року);
ВсьогО було внесено зага.ць}lою cyмolo б 000 0о0 (шliсть мiльГлонiв) грLIвеrIь 00 копiйок, Lцс;
стаIIовиl,ь l 009'с, почат.кового стату,гLlого KaltiTa'Jly.
б травня 2020 року в

Вiдповiднсl до Рiшtення одttоосiбного засl!овI{ика ЛЪ2 вiд lз.05.2020
року були прийнятi рiшtення:
- ПРО Затверджеrlня резуJlьтатiв закритого (приват,ного) розмitl1ення акцiй Фонду;
IIро затверl1жеl{tIя ста.гу.гу Фонлу;

Стату,г зttрессl,роваIlо LI]eB.tetlKiBcbкolo paйottltoto у м. Кисвi дерrкавtIою адмiнiстрацiсrо
l3.05.2020 року М 1 014l02 0000 09ll99.
ВiдlIовi2lно до с,гаr-гi З Сi'аr,у,г1, розьлiр початкового стат),,гного капiталу Фоrlду cTaIIoBl.lTb
б 000 000 (rлiсть мiльйоrriв) гривеIlь 00 копiйок ,га полiляеться I{a б 000 (шiсть тися.l) шr.ук
простиХ iплеl,tниХ акцiй, номiнальнОю BapTicTlo 1000 (одна тисяча) грLIвень.
Г{ацiональноlо кoMicicro з tliнних гtаперiв ,га фондового ринку бу.llо atty;IboBatlo тимtIасове
свiдоц,гво м 0022l7 вiд 03.04.2020 року та в1.1ла}lе постiйне свiдоцтво ль 002320 вiд22.О6.2020
акцlи:
lи
ро ку, т,9 jq9цд:у_с_ё!]Il
на загальну cylvl
Elqa 000 (rпicTb мiльйоrriв) гривень 00 копiйок
гtомiнальноtо вартiстю
1000 (одна тисяча) гривень кожна
у tсiлькостi
6 000 (шiсть тисяч) штук простих iменних
нl,а
форма випуску
I

Зворотlltlго виI(упУ акцiй у про/]ов}I{ перiодУ з l3.05.2020 року по 31.12,2O2O
року не вiдбува"чося.
CTaI;oM на _]1.12.2020 porty ФонЛом бчлО розмiшlенО аlсцiй на загальну ltсlмiлtальну BapTicT.l,
6 000 000 (rrricT,b гчIi.пьЙонiв) гр14веIIЬ 00 копiйоК у кiлькостi б 000 (шiсть тися.t) ш.гук,
7.5. l1oT,o.r rri зобов'rlзаIrrIя

|

За видамлI зобов'язаllь:

31.12.2020,тис. грн

lйгочrri заойпечей"

|_____

СтаноМ на З l .l2,2(,)2О роF:у до склалу пOпloчltоZlt зобезttеllеl!лlr! вiдtlесе1-1о забезпеченtIя за
аулиторськi пос.llугl,t у суплi 45 тис. грtl.

40

A'l' кЗl] lt}(tф (/{Е ГР .УП KAl {t'llAJI trIiB ПС'Г]V{ El I'i'C))
гIр[.{м IT Kt.l l{o q)l l {Ансовоi зв IT}.IOC],I
с,ганоNJ lra 3 l грулня 2020 рок1, та за перiод з l3.05.2020
року I]o l ,l2.2020
_]

у

rп

чся

|l

0х

|)Icp

l]i]

l

cb\llx ? ptt\

poK'r'

ен ь

7.б. Витрат,lr.
BиT,pa,t,ll

2020 piK, Tlrc.

(К УА KPEII-iIJBECЪI

Виltагор,lда ]'OlJ
Ви граrи

I,{a

с,гI](ll)еlltIяlя заOезIlечення за а.у,цllтOрськI

45
1

lil,шIi витрати

-J

2,4l

J---_

Iншi вцтрати - Витра

i_-

фiнансовоt iшвестлtцiТ

-

20l9 piK,,I,Ilc. грн

l88
послуги

pHl послуI,и

lJcboI,o

грll

________i
_I

-___._-.,l
_|

I

тп

Rrл,l,ра"гtr

I

-l

____]

7.7. llсlдлтоlс на llpltбyToK

ВiлпсlвiлнО до IrlдttунКгу l41,6,1 пунктi, l41.6cTirTTi l4l розлiлу III Податк<lвого колексуУкраТни
звiльнякlться вi.ц оilода-гкуванtIя кошil,И сгri.ltьноl,о iнвеот,увангlя, а caivle: KoIIITII, BlleceHi
зас1,IсвнI,iкаNlи I(opпopaTl,IBtIoI,сi (_rонду' l(оtllтИ та iншli аI(тI.1ви, залученi вiд
у.lасгtИкiв iнсr.ит1,.гу
сlliльноr,о ittвес,гуtзаIлFIr{. jlоходи Bill здiйснелrня операцiй з активами iнституту спiльнЬгЬ
ilIвестуванtiя, доходи, ItapaxoBaнi за активами iнсти,гут1, спiльllого iнвестуванIlя, та ilttlri
лохttди
вiц дiлльнсlс,гi it-lс,l,и,гуr,у спiлыlоI]о iFIt]есlгуваIllIя (вiдсотrtи за позI.1I(аN{и, opelIlцHi (.лiзиrlr.овi)
IlJIal,e)I(l, роял,гl

3,

,гоLtlо),

]

розк рt4тт,я IHIII oi шrсчогнtлtlli

8.1 YпltlBrri з(}бовlfIзаItIIrI.
ý. I -! ._Cylp_Bj r:.озlцl

Проr,и Фоri:l}

Lt

r+i;lc5;1,11i

l

будь-яrti подаtti cy/toBi гiо:Jови.

l(l,piBlrIliцl,Bo l]Be)Kac, шlо Фонд }le IlOl{cce iс;тотних зби,гкiв,.гоlчlу tliдгIовiлlli
резерви нс

стl}()рюt}аJ] ис.q.

8J.2__(]дLtl:lацry_вq!.|_цд

Ilнаслiлоtt ltаявносгi в yKpaTHcbr(oMy пOдатковоlytУ Заl:Оl]Оl(аl]ствi полояtень, ,]l(i /lозвоIlяtо,I,ь бiльltt

Hirlc оllин iзарiант тл),N4аче[Iня, а l,ilкo}K через практl.iI(у, lцо склаJIаOя в tlес,габiльtlоr\4\/
eKtlltoПti'tlloП4Y ССРСДОВИItli, За,ЯttОТ пQ,цttтh]овi оргаl{lл лоьiльtIо l,лумачать аспек1-I,i ettollo11i.tl,tt.ll'
21ill:lbllocTi, у, разi, лкIцо I1олатковi огранлt Iliд7:1аду,гь cy,r,tHiBy певI{е тлуN{аче[Iня, .}actloзill{e lIa
or{ittt-\i ltерiвltицтва скоrlопriчtrоТ дiяt"пьr-rостi

Фонду. iiшroBiprlO, Il(o Товариство зiчtуtшеrlе буле
сlljlатиl,И до2да,гкогзi ilолатки, luтрафИ та пенi. Т'ака невlлзllачеIliсr,ь ;\,1о)ке впJIинути на BapTicтb
rРiнансових iгtс,груrlr:н,гiв, в,грати ],а резерви lliд знецitIенl-1rl, а ],aI(o}K на
риLIковиii piBeHb цiн rla
угод14. l-Ia д5,п,Iк1.,кi:рiвниur,ва ФоlIд IIe ]\.'Iас ПО;]ZlТI(ОВИх:зобов'язань до сtlлаr", aо",у pi.tHa
dliliallr;clBa, звir,нiс,гь не мiсти,гь резервiв пiд гrод(агttовi збиr,lсl.t. [lо.цатксlвi звiти мо)куть
перегJlrl/lа,I,1,tся вijlпоВiдttt.tпIlr по]lатковиМи органамИ 11рсугягоN,I 1.рьох poKiB.
8.2 Ptl;ltpи l,TrI ill{ltlllпlarцii tlptr llов'лзаlti cTo;lllllи
8.2, l. IшtРорм:rrцiя IIр() учасtltлltiлl ,l-e гOлоl}у наглrlдоlJоi;lrrдlлr корпоl)il,I,ивIIого itIBecr.llцilillo1,o
tРоll.цу.
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АТ <ЗНВКIФ <ДЕ ГРУП КАПIТАЛ,IНВЕСТП4РНТС)
I1Pl4

мIтки до ФIнАIJсоl]оi звI,гнос1.1
l грулня 2020 року та за перiод з

cTalloNl на З
qх

у lllltсяч

кр a|н с ь tittx ? pll
))

в

Г[овне HaйMettvIJa tlня tоридt,iчrrоТ

I.чен,r,и(l

особt,t-вllасгiи Ita (atcrliot tcl-la,
y,litctlиltit) Kttrl ttltttii',lrI l tрiзllиtltс.
I

I

ll I(a

(artlli

о

r

й

t l

З

1.12.2020 року

й

t l t.t

]\4 iсtrсзrrахоляtеI lня к)ридичI toT особлl
.ttt ttaclttlpTtti :tatli (liзи.rrrоi особи, tlpo
я|(у подас,|,ьсrr il,r(lормаltiя (ссрiя i
Il(}l\icl) llасп()рга_ rlаIil Bltлit,li га

и Г.t t<tlд
l,t

Ka

й l ttllt ер

облiковоI кар,I,ки Ilла,I,ltикil
податкiв (за наявrrосr,i)

t

гrаl

Karti

itбо рес:сугFаrti

rcpa, уч act иt<а) r.a

гtосадtlвоi' сlсоби Kolr

i

lоllидl,t,t t tcli ocltl(5tt -Bltltctt

iм'я. пtl батькtlвi rРiзлr,lrlоi особи-

BJIzlc

lЗ.05.2020 року по

ен ь

ttаймеttувtulliя оргаII\/. ulо

tij

l"tot

Солоr.riк Артем Свl,еновltч

3 Iб8,5

l96l5

lllv

кап ir,ал

i

Фоtrлу,')6

о влtдав)

Оdносlсiбнчй учаснлlк - сРiзччtlа особа
l1аспорт cepii

,

LIticTtta в
01'?ll'У'гI Io

АН }IoMep l l4_58l
видани}"l l4.0З.200З pclKy
ЛМУ УМВС УкраТни

,

в

l00

iй областi

8.2.2. Iпфорп{ацiя про пов'язаних осiб фiзи.lних осiб у,часникiв, якi володiють часткою, lцо
стаповить не MeIl
20 о^
ого капiталу корпоративIIого iнвестицiЙIIого фондч.
llрiзвлrrrtс, iм'я,
по батьксlвi

м

(liзи.lrtоi особи -

зlп кор

уtlatсникil
I

Io

l]ати

в

tI()г()

t|)Otut1,. r1l1g1l1B f,,

ciM'i ra ittIrtIlx
tlоь'язzrttих осiб

рнокпп
t]tiзtлчrrоi особI-t
)/

tl

.

асн }4ка

корп()раl,и l]}Iого
(lorr,ay, ч,irеrriв iJ

сiм'I

,га

ittlltих

tIов'яз:tttl,tх

Код за

сдрпоу

пов'язаноi
особи

L[acтKa в
Г[овItе наЁtмеt.lчваrIня

i\4

кlриличttоi особи, щодо якоi
icHyc пов'язаr;iсть

iсrtезнахолжеt:ня

юрlл:tи,t ttoT

якот

особи, щtllltl

icllуc гlов'язаttiсть

cTaI,y1,I Ioi\,1v

капi,гаrri

пtlв'язiirtот

особи. 0l,

осiб

Акцiонерttе ToBapllcTBo
l

2

кЗакри,гItl"л

Ссlлоttiк Артем
свгеrrовl,tч

зlб85l96l5

Солоrliк Артем
евгеrtович

зl685l96l5

4зб 1 866l

4]369904

J

михайлiвна

3218620609

з95зOз11

Со.цонiк

Ilаталiя
михайлiвrrа

з2 l 8620609

з2964585

ми.хайлiвrtа
(лруrкиtrа)

Товарисr,во з обil{еil(сною
в

iдпов iлал ьн icTro

l

iаr,алiя

МIлхай.цiвltа

32 l 8620609

4007768l

Товарлtс,гво з об_Nlех(еtlою
вiдповi,цальн icTro

ToBapt.tcTBo з обtrtсженою
вiдпов iдальrt icTlo
<'-['trp

з218620609

40077126

I

ti1,1

t>

Наталiя

ToBap1,lcTBo з сбпtелtеtt<ltо
вiлповiлал ьrr icTro Iili1,11,oл
<<

Солонiк
михайлiвllа

0405З, Nl. КиТв, вул.
Сiчовлrх Стрiльцiв, бул

l7

45

49005,
Щнiпропетровська обл..
п,t. /{нiпро, вул.
Академiка Чекмарьова,

зз,зз2

26,з,75

49126,
Щнiпропетровська обл.
пt. Щнiпро, проспект
llparri, буд. q Д
4905 l,

(друtкина)

,7

l00

17

ToBaptlcтBo з обfuIе}iiеIJоIо [нiгlропетровська об.п.,
вiдповiдаltьнiстrо кмсзоtt>
м, /{нiпро, ву"rr.
XapKiBcbKa. буд. В-Д

Солонiк
(i

04053, м. Kl.tTB, вул.
i,tових Стрiльrriв, буzt

бул.2

Co;toHiK
I,1ата.lliя

венчурний корпора,t,I4в}IиЙ
iлlвестt,tцiйнt,rй фонл Kffe
Груп I(апiтал [нвестп,tентс>

<)ltai,iBip>

(лрухtrr на)

5

ii

49006,

(дружина)

4

ни

"l]e Резорт [евелоlItиент"

Солонiк
Ната.ltiя

lrеливерслl(liкова

з2l8620609

'Говарлtство з 0бN,Iежецоlо
400,1,1262

(лружиrrа)

8.2.3. Iнформацiя про юридшrIнIlх осiб, у

вiдгtовiда;lыliстю
((

l)opt lеЛ))

Щнiпропетровська tlбл.,
м. fнiпро, вул.
Байкальська , бу л, 9l2l

49006,
Щнiпропетровська обл.,
м. /{нiпро, вул.
Воло7lttмира

Atl,t сlllовl.tча, буд. б

яких Фопд бере y.lacTb.

42
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АТ <<ЗНВКIФ (ДЕ ГРУП КАПtТ
прим l,гки l(o

ФI

IJ;\l{COBoi звIтнос1-I

;;;;;;;;;-"*

особt.r, пtollo

л

Koi' icHyc гIов'язанiс,гь

ТОtЗ Kl]c Рсзlrрт f{евелtlпмен,г>

8.2.4. Iнформацiя про
П

овне

вillltlя

кол еfiРПОУ
пов'язаноi

N4

особлr

4]j36990.J

Iори]tиtlноi особlа,
l!to:ltr rllit)i icttvt, ttов'язitl,tiсl,ь

ict lсзtlахо.гtiкеI Iня

IJ

с,гпту,гI lo]vl)/

капiтшli Ilов'язаtrсlт

0405З, bl. IiиТв,
Стрiльrtiв, бул.

l0

пов'язаllих осiб голов}I та ч.пеrliв паlтlядовоТ раци корпоративног0
L|ас,гкlt tl стаг)i,гI I{)vIy
кап jr,алi ltов'я,-rаitоi

rtoi особlt, Lчtlло
я ttoi icHye пов'язаr-,iсr,ь

на йlл otlv

LIltcTKa

ltlрt,t.ци,r

наеляdова
За звir,ний перiод операlliй з tIов'язанI.1мlt особашrи rte вiдбуtsаJlось.

8,3"

t(iлi та п0.IIiтрIItи управ.пiння фiнансовимII

ризrrкаiлII,I

КерiвниtrтВо ToBapl,tcTBa вl4зIIас], ш(о дiяLпьtIiсть Фонду пOв'язаI]а з знаLII,Iими
ризрIкамt, i BapTicTb
ч}lс,l,их а,ктt,ltзiв у нест,абiлыIqN4у,ринковому середовищi п4oit(c суттево змillиr.ись
унаслiдо,a uпn"ry
су,б'ск,гивrtих ,Iингll"lк:iв,га об'сl(Т1.1вниХ чиIII{llкi8) вiрtlгiлr-riсТь i напряплОI( впливУ як1,1х за:]даJrегil{ь
т,()чIIО Переir,бачрt'ги FIемO;I(лilво.
f]o iаких рtлзикiв *iltn*aano кllедитний pu,.r,,,. рr,*rковttйt р'И.,оп-1]a
pI.1:]иl(.ltiKBi,lltloc,l'i. Ptlt.tl<oBltii
риз}lк IJклlоtIаС валlrэтrllлй [)из1.Il(, вiдсоr.ковиil ризик r.а iriшlий ltiltовий
ризttl(,

Ilолir,ика з уtlравлiгtr{rl рI.IзliкаN,tи орiсtl,гована на uч,aнu.,a,,*,я, аllttлiз iу,rLрав-пiнrlя
р14зиками, з
,Iкиi\,l}l с:,,,рlкасться Товарисr,во, lia встановлеI]нrI KoFITpOJIl0 за
ризljка]чtи, а,гilко)к посr.iГ.tнttй
д{оIrl,горрIFIг,за рiвllеtи рlt,tзllкiв, до,гр14манняN,I встановлеllих обме;Itень та полir.ики
уtlравлiнлtя
р

изl4 KaIvI1,I.

УItllав,пittгtя рt,lзt]ками керiвlлиlцгвоlи Товарис.r-ва зitiйсIIIосl,ься на octlt-lBi
розупtilltlя прLltIиtI
виlI}ll(I{еtIня риз}lку, кiлькiсr,rоТ оцillки його пtо;кливого вплI.1ву tla вар,гiсть t{ис.1.14х ак.гивiв т,а
застосува}{ ня i l Iструпtе нта р i ю lr(одо l,'Io гс} По N,I' Я К lIlL] Н tlл.

ЦJJ. [(редtl,гllllй Dизllк
Kpcl-tllTtIllЙ trизlIк- ризик того, iцо однl сгорсiiа l(0IITpaI(l.)/ про
dlirrаrlссlвий iItcrp)/j\,leIlT

He:]j\l())I(c

зобов'язаItlIя i tle буде при.rt.lt{о|i) I]14tlИкнсIlt"lЯ фittансового збtl.t,lсу iHruoT c1opoHIr,
,tа
l.рсди,гrIиЙ ризрlI( i]ррtтамаrlНий Talcllп,t
фiltаtIосlвигчt illструп,lс,гl,гашl, ,lK пото.lt.li
лепозитнi рахунки
в баtlttах, облil,ацiТ т,а дебiторська заборгованiсть.
вtlI(она,гI,1

(JсIIr-,вttиt,л мет()д,()i\l OItiHKI,1 крсдllтI Iих
рltзIttсiв ксрiвницгво\l Товарис.гва t- t_lt(iHKa
гt,лаl,оспромоltносr,i коIi,t,рагентiв, ,ц.llя ,-lого викориOтовуIо,Iься кредитIti
рсйr.лtнгtt та будь-яка
iгiulа лс,сту,пна itt(lормаriiя tцодо Тх сгlроvtоlltностi в}.Iко}|увати борг.овi зобов'язання. 'I'овариоr-во

l]икOрl,,lстов)'С HitcT)/lll-ti iчeтo21lt угIрав.llitttlя l(рсдlI,гItl{l\lи
гJизикаN,It{:
- лiмiти tцо;Lо боргtlвих зобоu'язаl-il, за класа]чl14 rPiHaHcclBtIx iнс.грументiв;

-;Iiмi,гИ tцоло борГових зобоВ'яза;IЬ гlереД о/{tIIlМ контраге}I,Гом (абО асоцiйоьаНОlо грltпою);
-.itiпIiги'шlо,Iiо вкла,цеl{Ь у фiнансовi iгlс,грумеrl,ги в
рсrзрi:зi креди,гttих рол-rглlrtгiв за I-Iацiоllальнок)

рей,гиl t L,овою шкаJIою;

-:lilti1,1t Iцоло poзi\li,,ta,,n,u легtози,гiв
1, баI;ttах з piзtlltr,ttl рсйтиltlапtи,l,а R14tIадl(rt.lс(lо.ll.гl,т,а
ltel]oi}ep}{crll lя дсIlозиl,i в пlrотя голл ocTarllt iK п' я,ги
1lolti в.

Cl,attclп,l на -i!.11..,'Zt)?,0 ptllcy bi7-1cl,ttli iPiHarIctltii attll.tBl,t. llh:i або буrrи tlpoclpotleili,
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8-3,2. Ринковий Dизик

РинковиЙ ризиК - це ризик тQго, lцо 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
виникае у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiт, вiдсоткови* ciauo*
та валютних KypciB. Фонд не наражатиметься на ринкоВi ризики у зв'язку з вiдсутнiстю
iнвестицiй в акцiТ, облiгацiТ.

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки
вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, цlо
виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи
спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його
eMiTeHTa, чи чинниками, цlО впливають на Bci подiбнi
фiнансовi iнструменти, з якими

здiйснюються операцiТ на ринку.

основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливоотi. Серед методiв пом'якшення
цiнового ризику Товариство використовуе диверсифiкацiю активiв Ъа дотримання лiмiтiв на
вкладеннЯ в акцiТ та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.

- це ризик того, Iцо справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансовоГо iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок змiн валютrr" nypai". Фонд не мае активiв,
ВалютниЙ ризиК

номiнованих в iноземнiй валютi.

ВiдсоткоВий ризиК - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатиМуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок.

керiвництво Товариства усвiдомлюе, що вiдсотковi ставки

,о*уr,

як на доходи Фонду, так i на справедливу BapTicTb чистих активiв.

змiнюватись i це впливатиме

усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок
у високо
iнфляцiйному середовищi, яке е властивим для фiнансовоТ системи УкраТни, п.рi"п"цr"о
Товариства не розмiщуе активи у боргових зобов'язаннях
у нацiональнiй валютi з фiксованою
вiдсотковою ставкою

лiквiлностi
ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобовоязань
8.3.3. Ризик

Фонду, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погацаються шляхом поставки грошових
коштiв або iншого фiнансового активу.
Товариство здiйснюе контроль лiквiдностi шляхом планування поточноТ лiквiдностi. Товариство
аналiзуе термiнИ платежiв, якi пов'язанi з лебiторською заборгованiстю та iншими
фiнансовими
активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйнот дiяльностi.
У таблицi нижче подано зведену iнформачiю про профiль TepMiHiB погашення фiнансових
iHcTpyMeHTiB Фондiв на ocHoBi недисконтованих виплат за договорами:
Станом на 3l.|2.2020 року
Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть

поточнi забезпечення
8.4.

Вiд 3 до 12

До3

мiсяцiв

мiсяцiв

Вiдlдо5
poKiB

Бiльше

5

Всього

poKiB

l

l

45

45
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44

АТ <ЗНВКIФ (ДЕ ГРУП КАПIТАЛ IHBECTMT.HTC)
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
станом на

31

грудня 2020 року та за перiод з 1 3.05.2020 року по

у muсячш yюpaiHcbKux zpuoeчb

3

l. 12.2020 року

Товариство здiйснюе управлiння капiталом Фонду з меюю досягнення наступних цiлей:

-

ЗбеРеГти спроможнiсть Фонду продовiкувати свою дiяльнiсть так, щоб BiH

забезпечував дохiддля iHBecTopiB та виплати iншим зацiкавленим сторонам;

-

забезпечити налеясний прибуток учасникам Фонду завдяки встановленню
ПРОЦеНТНИХ СтаВок на фiнансовi послуги Фонду, що вiдповiдають
рiвню ризику.

i

надалi

цiн

та

КеРiВНицтво Товариства здiйснюе огляд структури капiталу Фонду на цIомiсячнiй ocHoBi. При
цЬоМУ керiвництво аналiзуе BapTicTb KaпiTaIry та притаманнi його складовим ризики. На ocHoBi
отриманих висновкiв Товариство здiйснюс регулювання капiталу шлrrхом змiни структури
активiв Фонду.
8.б. BapTicтb чистих

активiв

Станом на 31,12.2020 року наведено розрахунок BapтocTi чистих активiв Фонду (всього) та в
розрахунку на одну акцiю:
найменyвання
АКТИВИ ФОНДУ. ГРН

Зобов'язання Фонду, грн
BapTicTb чистих активiв Фонду (всього). грн
кiлькiсть акцiй, що знаходиться в обiгч. шrvк
BapTicTb чистих активiв в розрахунку на одну акцiю. грн

31.12.2020
5 802 680.з0
45 000,00
5 757 680,30

13.05.2020

6 000
959,61

Станом наЗ1.|2.2020 року BapTicTb однiеТакцiТзгiдно Щовiдки про BapTicTb чистих активiв Фонду
На ОДнУ акцiю складае 959,б1 грн (порiвrrяльна iнформацiя вiдсутня в зв'язку з тим, що Фонд
було зареестровано 1 3.05.2020 року).
8.7.

Подii пiсля Балансу

Пiсля звiтноТ дати 3l.|2.2020 року не вiдбулося подiй, якi могли мати суттевий вплив на
фiнансову звiтнiсть Фонду.
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