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ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
,Щумка

Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi акцiонерного товариства кЗакритий недиверсифiкований
венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд кГРотон груП> (надалi - Фонд) активи якого
з
,r.paby"u16r"
упрu"лiннi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <<Компанiя управлiння
"
unir"u"' (РЕДI-IНВЕСТ), що складаеться з Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грулня

2020 року, Звiту прО фiнансовi результатИ (ЗвiтУ про сукупний дохiд), Звiту про змiн.и у рласному
капiталi та Звiту про рух грошових коштiв за pik, що закiнчився зазначоною датою, l примlток до
викJIад значущих облiковиХ полiтик.
фiнансовоТ звiтностi, вкJIючаючи стислий

На нашу Думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображас достовiрно, в усiх.суттевих
аспект.tХ фiнансовий стан Фонду на 31 грудня 2020 року, Ti фiнансовi результати i]грошовi
сt'андартiв
потоки заперiод з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року вiдповiдно до Мiжнародних
(пр:
бухгалтерський
вимогаlrl Закону
фiнансовоi звiтностi (надалi - мсоз), та вiдповiдае
скJIадання
oOni* та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд 16.07.1999 року М 996-xlv щодо
i

Основа думки

Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аулиту (надалi - мсА),
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <ВiдповiДальнiсть
по вiднопrенню до
аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi> нашого звiту. Ми е незалежними
етики
ФондуЪгiдно з КодJксом етики професiйних бДгалтерiв Ради з Мiжнародних стандарliв
в УкраiЪi до нашого
для бухгаЛтерiв (КоДекс РМСЕБ) ,u "r""rими вимОгами, застосовними
вiдповiдно
з
етики
до цих вимог та
uуд"rу фiнансовоi звiтностi, а також виконали iншi обов'язки
Кодексу РМСЕБ.
ми вважаемоо що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для
використання ik як основи для нашоТ думки.

Вiдповiдальнiсть управлiнського псрсоIIалу
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

та тих, кого надiлено

найвищими

Управлiнський персонал Товариства з обмеженоlо вiдповiдальнiстю кКомпанiя з управлiння
(далi- КУА) Фонду несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне
поДання фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до МСФЗ i вимог Закону УкраiЪи <Про бухгалтерський
Облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> вiд 16.07.1999 року J\b 996-XIV та за таку систему
ВНУтРiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначае потрiбною для того, щоб
Забезпечити складанFIя фiнансовоТ звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок
аКТИВаМИ <<РЕДI-IНВЕСТ)

шахрайства або поми.тtки.

КУА несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Фонду продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBio розкриваючи, де це
ЗаСтОсовне, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення
про безперервнiсть дiяльностi як ос[Iови для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо КУА
або плануе лiквiдувати Фонд або припинити дiяльнiсть, або но мае iнших реальних альтsрнатив
При складаннi фiнансовоТзвiтностi управлiгlський персонал

цьОМУ,

Ti, кого надiлено найвищими повноваженняN{и, несуть вiдповiдальнiоть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Фонду.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтноетi
Нашими цiлями с отримання обrрунтованоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть Фонду } чiлому
не мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що MicTl,tTb нашу д}мку. Обгрунтована BпeBнetricTb е високим piBHeM впевненостi, проте не
ГарантУе, що аудит, проведениЙ вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттеве викривлення, якщо
воно icHye. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
суттевими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на
економiчlli рiшення користувачiв, що приймаються на ocнoBi цiеТ фiнансовоТ звiтностi.

Виксlнуючи аудит вiдповiдItо до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:

.

iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттсвого викривлення фiнансовотзвiтностi внаслiдок
шахраЙства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для
використаIлня ix як основи для ltашоТ думки. Ризик не виявлення суттевого викривлення
внаслiдок шахрайства е вищиivl, HirK для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство
може вклIочати змову, пiдробку, rrавмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування
заходамрI внутрiшнього контролю ;

.

отримуемо розуплiння заходiв внlrтрiшнього контролю, .що стосуються аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи BllyTpi шнього контролю ;

.

оцit{юемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтоваrtiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдного розкриття iнформацiТ, зроблеtrих управлiнськ}lм персоналом КУА Фонду;

.

доходимо висновку щодо прийнятностi l]икористаIrня управлiнським персоrlалом КУА
Фонду припущення про безперервttiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
ocHoBi отриманих аудиторських доказiво робимо BLIcIloBoK, чи icHye суттева невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB п,tожливiсть Фонду продовжити безперервну
дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснуваrIня такоi оуттевоТ новизначеноотiо ми
повrлннi прIlвернути увагу в своему звiтi аудитора до вiдповiдного розкриття iнформацiТ у

фiНаНСОвiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацiТ с неналежними, модифiкувати свою
ДУМКУ. НаШi вl,tснОвки Грунтуються на аудитOрських доказах, отриIvIаних до дати нашог0 звiту
аУДИТОРа. BTiM майбутнi подiТ або умови можуть примусI,Iти Фонд припинити cBoto дiяльнiсть на

безперервнiй ocHoBi;

загальне подання, структуру та змiст фiнансовоТ звiтностi включно з
розкриттями iнформацii, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцii та подiТ, що

'

ОЦiНЮеN{о

покладенi в основу

iT

Ми

повiдом.пяемо

МИ

ТаКОЖ надаемо

складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

тим, кого надiлено найвищими повноваI(еннями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та сутгсвi аудиторськi
результатIl, включаючи бульякi cyTтeBi недолiкИ заходiВ внутрiшнЬого контрОлIо, виявленi нами пiд час аулиту.
тим, кого надiлено найвищими повновая(еннями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi Rимоги щодо н9залежностi, та повiдомляемо iM про Bci стосунки й
iншi питання, якi могли б обrрунтовано вважатись такимИ, Що впливають на нашу незалежнiсть,
а також, де ц9 застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ ВИМОГ
Цей ЗВiт Складено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку, що пода€ться до
НаЦiОнальноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiТ про
РеЗУЛЬтаТИ дiяльностi iнститутiв спiльного iнвестування (пайових та корпоративних

iнвестllцiйних фондiв) та компанiт з управлiння активами, затверджених Рiшенням Нацiональнот
KoMiciT з цiнllих паперiв та фондового ринку вiд 11.06.2013 року Nч99l та зарессlрованих в
MiHicTepcTBi lостицiТ Украiни 05.07.201 3 року за М 1 l l 9/2365 l .
OcHoBHi вiдомостi про illвестицiйний Фонд:

Поыrc наЙменування: Акцiоrrерне товариство кЗакритий недиверсифiкований

венчурний

КОРПОРаТиВниЙ iнвестицiЙний фонд кГРОТОН ГРУП)) активи якого перебувають в управлiннi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кКомпанiя з управлiння активами (РЕДI_IНВЕСТ>;

Коd за

е!РПОУ:

Вu0 diяпьносmi за

4З369904;

КВЕ[:

б4.30'Грасти, фонди та подiбнi фiнансовi об'скти;

Тuп фонd1l., закритий;

Вud фонdу., недиверсифiкованиl"л;
tlалеlсн rcmь., вен.Iурнии;
,Щаmа mа нол4ер свidоцmва про внесеrrня iнвесlпuцiйноzо фонdу

2019 року;

ёо е,ЩРЮL,JЪ00824 Bi;l 13 грудня

Реесmрацiйнuй коd за C/IPICI: 13300824;
Сmрок )istльносlпi iнвесmuцiйноео фонdу; 30 (тридцять) poKiB з моменту вI{есення до еДРIСI

;

Мiсцезнахоduсенн.я Фонdу: вул. Гарматна, буд. l В, м. Киiв, 03067, УкраТна.

OcHoBHi вiдомостi про компанiю з управлiння активами (КУА):

Поыrc наЙмену,вання; Товариство

з

обмехtеноtо вiдповiдальнiстrо <Компанiя

з

управлiння

активами (РЕДI-1 НВЕСТ>;
Коd за е!РПОУ: 3745098l ;
СеРiя, но^4ер, dаmа вudачi mа mермiн чuнносmi лiцелlзii lla зditiснеtшя професiйноi diяльносmi на

Рuнку цiннuх паперiв - diялtьttосmi з уlлравлiнttя акmtrcамu iнсmumуцiйнuх'iнвесmорiв; Лiцензiя
НацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та фOндOвого ринку, дата прийняття
рiшення про видачу
ЛiцензiТ 1 4 квiтня 20l б року, FIoMep рiшrення про виl(ачу лiIlензiТ J\Ъ 420, TepMiH дiТ необмежений,
На ЗДiйСНення професiйllоТ дiяlrьностi на фондовому ринку - дiяльнiсть з
управлiння активами
iнституuiйних iHBecTopiB (дiяльнiсть з }rправлiння актlrвами).
Вud diялtьносmi за КВЕ,Щ:66.30 управлilлня фондами;

Мiсцезнахоdження: вул. Велика Житомирська, буд. 15-Б, м. КиТв, 0100l, УкраТна. Телефон
+380 44 2720494.

Опис аудиторськоi перевiрки
НаМи бУло проведено аудит фiнансовоi звiтностi Фонду, складеноТ вiдповiдно до МСФЗ, яка

доласться у
l . Баланс

складi:

:

(Звiт про фiнансовий .стан) станом на к3

l>

грудня 2020 року ([одаток 1);

2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за2020 piK (Щодаток 2);
3. Звiт про рух гроrrlових коштiв (за прямим методом) за2020 piK (Щодаток 3);

4. Звiт про власний капiтал за 2020 piK. ,Щля забезпечsння порiвняльного аналiзу iнформацiТ до
РiЧнОго звiту про власний капiтал за 2020 piK додасться звiт про власний капiтал за перiод з
|3,122019 року по 3\.|2.20|9 року, оскiльки Фонд було зареестровано в 2019 роцi (Щодаток 4);

Примiтки до фiнансовоi звiтностi за 2020 piK.
АУдит було проведено вiдповiдно до Мiхснародних стандартiв контрол}о якостiо аудиту, огляду,
ittшого rIадання впевненостi та супутнiх послуг та Вимог до аудиторського висновку, що
ПоДастьоя до Нацiональноi комiсiТз цiнних паперiв та фондового риrIку при розкритгi iнформацiТ
ПРО РеЗУЛьТати дiяльностi iнс,гитутiв сltiльного iltвестуванrrя (пайових та корпоративних
iнвестицiйних фондiв) та компанiТ з управлiI,Iня активами, затверджених Рiшенltяпt НацiональноТ
KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 11,0б.2013 року J\Гч99l та зареестрованих в
MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 05.07.2013 року за Ns1119/2365l.
5.

Фiнансову звiтнiсть Фоцду станом на 31 грулня2020 року та за piK, що закiнчився зазначеною
Датою, було складено в ycix суттевих аспектах, вiдповiдно до МСФЗ та вимог Закону кПро
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> вiд 16.07.|999 року Nч 996-XIV щодо
складання фiнансовоТ звiтностi.
OcHoBHi принципи облiковоi полiтики:

1. Фiнансова звiтнiсть cTaFIoM на 31 грудня 2020 року пiдготовлена на ocrloBi iсторичноТ
собiвартостi, за винятком справедливоТ BapTocTi або амортизацiйноТ собiвартостi окремих
фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>. Оцiнка справедливоТ
BaPTocTi здiЙснюеться з використанням методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB, дозволених
МСФЗ 13 <Оцiнки за справедливоIо BapTicTto>. TaKi методи оцiнки включають використанI{я
бiРжових котирувань або даних про поточну ринкову BapTicTb iншого аналогiчного за характером
iHcTpyMeHTyo аналiз дискоI{товаIIих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливоТ
BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb фiнансових активiв i зобов'язань визначаеться з
використанням t{аявнот iнформацiт про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
ФiНансовi активи визнаються в балансi, коли вони стали стороною контрактних положень
ЩОДО фiнансового iHcTpyMeHTy. Пiд час первiсного визнання фiнансо"о.о un
його оцiнка
"uy
здiйснюеться за справедливою вартiстю.
З. !ебiторська заборгованiсть визнаеться в балансi, коли Фонд став стороною контрактних
вiдношень цtrодо цього iнструпленту. Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюеться

2.

4

за справелливою вартiстю, яка дорiвнюе BapTocTi tlогашсння, тобто cyMi очiкуваних контрактних

грошOвиХ по,гокiВ на датУ оцiIIкI,I. ПiслЯ первiсног0 визнаннЯ пOдальша 0цiнка лебiторськоТ
заборгованостi вiдбуваеться за амортизованою вартiстю.

4.

Поточнi зобов'язанняl

ВИЗIl&IоТIlся

за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям

визпання зобов'язаНь, а само - зобов'язання пiдлягае погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв
пiсля дати балансу.

5.

Суми довгострокових фiнансових зобов'язань вiдображаються за

амортизованою
буль-яка рiзниця мiж чистими
надхолженнями та вартiстю погашIення визнаеться у гrрибутках чи збитках протягом перiолу лiТ
запоз}lчень iз використанням ефективrtоТ ставки вiдсотка.

вартiстю

за

методом еtрективнот ставки вiдсотку,

та

6. ,Щоходи та витрати визнаIоться за м9тодом нарахування. Щохiд визнаеться одночасно з
визнанням збiльшення аlстивiв або змеrIшення зобов'язань.
7.
Витрати визнаються одноIIасно з визнанням збiльшення зобовоязань або зменшенl{я
активiв. Витрати визнаються негайноо коли вони не надають майбутнiх економiчних вигiд.
Витрати, понесенi в зв'язкУ з отриманням доходу, визнаються тому ж перiодi, що й вiдповiднi
у
доходи.
ГIiд час аудиторськоТ перевiрки було проаналiзовано наступнi принципи облiковоТ полiтики:
- принципи визначення розплiру активiв та зобов'язань;
- прI,Iнципи визначення власного капiталу, його структури та призначення;
- принципи вt{користання та розподiлу прибутку;
- принtlипи складання фiнансовоТ звiтностi в tдiлому.

При формУлюваннi аудиторськоТ думки та складанrri аудитороького висновку аудитор KepyBaвcrl
виIиогам}I Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iнlшого надання впевtrеностi
та супутtliх послуг (МСА), зокрема:

1.
2.
3.

МСА 700 КФормулюваrIня думки та надання звiту щодо фiнансовоТ звiтностi>.
МСА 705 <Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора>.
МСА 706 кПояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного

аудитора).

4.

мсА

звiтнiсть>.

5.

710 кПорiвняльна iнформацiя

-

вiдповiднi показники

i

порiвtшльна фiнансова

мсд

720 <вiдповiдалыtiсть аудитора щодо iншот iнформацiт в документах, що мiстять
перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть>.
6. МСА 250 КРозгляд законодавчих та норматLIвttих aKTiB при аулитi фiнансовоi звiтностi>>.,
7. , МСА 550 <Пов'язанi сторони>.
8. МСА 610 <Використання роботlл вну.грiшнiх аудиторiв>

Також при складаннi аудиторського висновку аудитор керуRався Вимогами до ауд}I1.орського
ВиСноВку. Iцо подаеться до НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку при
РОЗКРИТТi iнформацii про результати дiяльностi iнститутiв спiльного iнвестування (пайових та
корпоративних iнвестl,tцiйttих фондiв) та компанiт з управлiння активами, затверджених
РiШенням НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фоrrдового ринку вiд 1 l .06.2013 року JE991
та зареестрованих в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 05.07.2013 року за Jф1119/2365|.

Irrформацiя про вiдповiлнiсть розмiру статутного капiталу Стаryry
документам.
НаМiРИ Про створення Фонду бl,ли виклалонi

та

установчиIи

у PilшerlHi одноосiбного засFIовниI€ про HaMip
заснувати .АКцIонЕрFIЕ товАриство кзАкритиЙ нЕдивЕрсиФп(сiвдниЙ
ВЕНtIУРНИЙ кОРпорАтивFIий IIIвЕстиI]тйний Фонд (гротон груп) }lъ1 вiд

l8.10.2019 року. ОднОосiбнип,t засновником Фонду е громадянин УкраТни, Бондаренко Ярослав
паспOрт Ns0020486l7, орган щ0 видав 8030, дата видачi 0б.07.20l8
року, дiйсний до
!9цry9вич,
06.07:2028 року, ресстрацiйний lloмop облiковоТ картки платника податкiв ("a!ani_ РНОКПП)
2682704631, мiсце реестрацiТ: пл. КиiЪ, вул. Бастiонна, буд. l5, кв. 66.

Вiдповiдно до Рiшення одноосiбного учасника б/н вiд 22.04.2020 року було прийняте
рiшення
про збiльШення розмiру статутНого капiтаЛу ФондУ з 5 300 000 (п'яти мiльйонiв триста тисяч)
гривень 00 копiйок до l20 000 000 (ста двадцяти мiльйонiв) гривень 00 копiйок. Збiльшення
розмiрУ статутного капiталУ Фонду здiйснено шляхом eMiciT простих iменних акцiй з метою
спiльногО iнвестуваннЯ загальноЮ номiнальною вартiстю 114700000 (сто чотирнадцять
мiльйонiв ciMcoT тисяч) гривеIrь 00 колiйок, що становить 1 14 70О (сто чотирнадцять тисяLI
ciMcoT) штук простих iменних акцiй, номiнальноIо вартiстю l 000 (одна тисяча) грн кожна.
РозмiР статутногО капiталУ вiдповiдае зареестроВаномУ Стаryту Фонду.
Розмiр початкового статутного капiталу Фонду складав 5 300 000 (п'ять мiльйонiв триста тисяч)
гривенЬ 00 копiйоК, який розПодiлеН ий на 5 300 (п'ятЬ тисяЧ триста) штук простих iйенних акцiЙ
номiнальною вартiстю 1 000 (тисяча) гривень кожна. Розмiр початкового статутного капiталу
вiдповiдае зареестрованим установчим документам Фонду.
Згiдно Реестру власникiв iменних rцiнних паперiв (пАТ кНацiональний депозитарiй УкраТни>,
РееСТР Ns27253 ВiД 19.01.2021 року) станом Ha}l,|2.2020 року акцiонерами Фонду е:
громадянка УкраТни Мрiщук Людмила Олександрiвнао паспорт cepiT АА }lb |27обз,
ВИДаНИЙ 25.01.199б року Леrliнським РВ УМВС УкраТни у Вiнницькiй областi, РНОКПП
224З4|з906, мiсце реестрацiТ: 21030 м. Вiнниця, вул. Вишенька, буд. l3;

l.

2.

громадянин УкраТни Капiтан олексанДр Олександрович, паспорт cepiT АА Jф 299375,
ВИДаНИЙ 28.06.1996 року Ленiнським РВ УМВС УкраТни
у Вiнницькiй областi, РНОКПП
292201'1231, мiсце реестрацiТ: Вiнницька обл., м. Вiнниця, By;l. Зодчих, 16о кв. 84.

ЗворотногО викупУ акцiЙ упродовЖ 2020 рокУ не вiдбувалося. Станом на 3 |.l2.2O20
року в обiгу
знаходиться 7 1 000 (сiмдесят одна тисяч) штук простих iменних акцiй власноТ eMiciT на загальну
номiнальну BapTicTb 71 000 000 (сiмдесят один мiльйон) гривень 00 копiйок.

Iнформацiя про сплату статутного капiталу
Станом на З|.|2.2020 року сплачений статутний капiтал становить 7l 000 тис. грн (станом на
з|.|2.2019: 5 300 тис. грн). Сплата статутного капiталу Фонду вiдбувалася наступним чином:

-

21.1 1.20t9 року поLIатковий капiтал було внесено засновI{икамLI на тимчасовий поточний
РаХУНОК JфUA 78380526000002650300l l 15714 в ПАТ (КБ (ГЛОБУС>, код банку 38052б,

В cYMi

-

_

000 (п'ять плiльйонiв триста тисяч) гривень 00 копiйок (.Щовiдка вiд
Nl 7210 1 -2З l 807), ш{о становило 1 00% початкового статутного капiталу ;
08.07.2020 року отатутпиЙ капiтал було вносено учаониками на потоrtний рахунок
NbUA 09З28209000002б504000000060 в ПАТ (АБ (ПIВДЕННИЙ), Iсод банку 3282О9, в
cYMi 48 420 000 (сорок BiciM мiльйонiв чотириста двадцять тисяч) гривень 00 копiйок
5 300

2| .1 | .20|9Р.

(виписка банку вiд 08.07.2020 року);

|0.07.2020 рокУ cTaTyTHltti капiтал було Brteceнo учасникаI',Iи на поточний рахунок
NsIJA 09З282090000026504000000060 в ПАТ кАБ кПIВЩЕННИЙ), код банку З282О9, в
cyMi 13 l58 000 (тринадцять п,tiльйонiв сто п'ятдесят BiciM тисяч) гривень 00 копiйок
(виписка банку вiд 10.07.2020 року);
04.08.2020 рокУ стату,гний капiтал було внесено учасниками на поточний рахунок
j\bUA 09З2820900000265040000000б0 в ПАТ (АБ (ПIВДЕННИЙ), код банку 3)82Og, в
СУП,ri 1 881 000 (один мiльйон BiciMcoT вiсiп,tдесят одна тисяча) гривень 00 копiйок
(виписка банку вiд 04.08.2020 року);
09.09.2020 року статутний капiтал було внесено учасниками на поточI{ий рахунок
NsUA 09З282.090000026504000000060 в ПАТ кАБ <ПIВЩЕННИЙ), код банку З282О9, в

-

cyMi l 596 000 (один мiльйон гt'ятсотдев'яносто шIiсть тисяч) гривень 00 копiйок (виписка
баrrку вiд 09.09.2020 року);

09.09.2020 року статутний капiтал було внесен0
учасниками на потоLlний рахунок
NgUД 09З282090000026504000000060 в ПА]' (АБ (ПIВДВIIIjИЙ), код баltliу З28209, в
cyMi 645 000 (шriстсот copol( п'ятL тися.l) гривень 00 копiйок (виписка банку, вiд 09.09.2020
року).

Iнформацiя про активIл
Ilrфорrvrацiя, розкрита

КУА

с достовiрною, пoBllicTro вiлповiлае вимогам
ЗакоrIу УкраТни <Про бухга:lr,ерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi>. Згiлно
Балансу Фонду (Звi,гу про фilrtrнсовиЙ стан) загальIli,l сума необороl.них аlстивiв стаt{овить:

мсФЗ та

шtоло аltтивiв Фонду

- станом на 3l . 12.202О року

суму

в

розмiрi l48 тис.

- cтaHoNl на 3l .12.2019 року суп,lа вiдсутrlя.

r,pH;

Зага.пьна сума оборотFIих активiв становить:
- станом на 31.12,2020 року суму в
розмiрi 99 53l тис. грн;
- станом на 31 .12.2019
суму
в
року
розмiрi 5 718 тис, грli.

Iнформацiя lIpo зобов'язання
IllrРормацiя. розкрита I(YA шtодо зобов'язань Фонду е лостовiрнок-l, повнiстю вiдповiдае виN,lогам
мсФЗ та Закону УкраТни <<lTpo бухгалтерський об"rliк r,a фiнансову звiтнiсть в YKpaTlli>. Згiдно
БалансУ ФондУ (ЗвiтУ про фiгrансовий с,ган) загальна сума потоLIlrих зобов'язань i за,безпечень

cTa}loBll1,b:

- станом на З 1 .12,2020 року суму в розмiрi | 200 тис. грrl;
- станом на 3 1.1Z,20l9 polty cyNly в
розмiрi 1 l тис. грн.

Iнформаlцiя про .Iистий прибуток (збиток)
IнформацiЯ, розкрита КУА lцодо чистого прибутку (збитку) Фонду е достовiрноtо, пt-lвнiсr,ю
ВiДПОВiДаС ВИМОГаМ МСФЗ та Закону УкраТни кПро бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiс.гь
в YKpaTHi>. Згiдно Балансv (lондt, (Звiту про фiнансовий стан) загальна сума нерозttодiленого
прибутку cTaHoB1,1Tb:
- cTarto]vl на З 1.12.202() poK)i оуму прибутку в
- cTaHoN,I на З 1.12.2019 року суму прrабутку в

розмiрi 1 9 969 тис. грн;
розмiрi 407 тис. грн.

ПротягоМ 2020 рокУ Фондом було отримаrlо чистий прибуток загальtlою сумою 26709 тис. I.pl|
(20l9 piK: отришlано чистий прибуток загаль}lою с)/мою 407 тис.l.рrr. В 2020
рочi було ttapaxnnu"o
ДИВiДеН7ДИ В cYMi 7 147 тис. грн т,а виплачено учасникам ФоIlду дЙвiденди .uiunu"ol6 суплою б 068
тис. грн.

Mlr

пiдтвердrItуеп,tо лостовiрнiсr,ь, повноту та вiдгrовiднiсть законодавс.l.ву застосованljх
принципiв виз}lання, lсласlldliltаIliт, оцitlltи, поданrlя та розкриття iнформацiт щодо активiв та
зобов'язаIlь Фоlrду.

Iнформацiя прО дотримання вимог IIормативно-правових aKTiB KoMicii', що
реryлюю.гь
порядок визIIачення BapTocTi .IистIIх актпвiв ICI.
Порядок i термiни визI{аLIення BapTocTi tlистих активiв Фонд1, протягом 2020
року вiдповiдали
вI,Iмогам cTaTTi 49 Закону <Про iнститути спiлыlого ittBecry"aHn"u вiд 05.07.2012
року M5080-VI

IнформацiЯ прО вiдповiднiстЬ розмiрУ активiВ
вста[Iовлену закоttоNI.

ICI

мiнiмальltому обсяry активiво

МiнiмальНий обсяГ активiВ Фонду cTaHoNI на 3 1.1 2.2020
року вiдповiдае вимогам cTaTTi
<Про iнститути спiльного iнвестування> вiд 05.07.2012
року м5080-u.

4l Закону

обсяг активiв ФондУ стано{\.{ наЗ1.12.2020 року становить 99 679TLIS. грн. та е бiльшим, нiж l 250
мiнiмальнИх заробiтНих плаТ у мiсячному розмiрi, встановленому законом на
день реестрацiТ
фонлу як iнституту спi;rыtого iнвестування (5 21бтис. грн).

Iнформацiя прО наявIliсть та вiдповiдrriсть систепtи внутрiшнього аудиту (коптролlо)о
необхiднот для складанtrя фiнансовоi звiтностi, яка не мiстить сутт€вих викривлень
унаслiдок шахрайства або помилки.
Аудит передбачав виконанI{я аудиторських процедуР Для отримаFIня аудI,1торських
доказiв tцодо
сум та розкрит,гя iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi станом на 3l грулня2O2О
року та piK, що
закiн,tився зазначеною датQю. Вибiр процедур залежить вiд судйння аудитора, включаючи
оцiнкУ ризикiв суттевих викривлень фiнансовоi звiтIrостi станом на 31 грудня 2020
року
внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцirIку цих
ризикiв аудитор розглядае заходи
внутрiшнього контролю, Що стосуються складання т,а достовiрпо.о подurня
фiнансовот звiтностi
станом на 31 грудня 2020 року, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щолq ефективностi внутрiшlнього контролю
суб'екта господарЮвання. Аулит вкJIючае такоЖ оцiнку вiдповiдностi використаноТ облiковоТ
поJliтикио прийнятнiсть облiкових оцiноlс, зроблених
управлiнським персоналом, та загального
подання фiнансовоТ звiтностi.
РiшенняМ позачергоВих Загальних зборiв учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
<Компаrliя з управлiння активаI\{и <РЕ,ЩI-IнвЕст> (Протокол Ns 56 вiд25.|2.2012
року) було
затверлжеНо Полоrкеt{ня прО службУ внутрiшtнЬого аудLIтУ (контролЮ). Hu Думку аудитора,
запровадЖеl{а систеМа внутрiшнього аудиту (контролю) в шовнiй Mipi забезпечуе органiзатliю,
BHyTpiшlHili аудит та дiевий внутрiштriй контроль лiяльностi Компанii згiднь чинного
законодавства УкраТни.

про стан корпоративного управлiння вiдповiдно до законодавства Украiни
Стан корпоративI-Iого управлittttя АкIIIонЕрного товАриствд (ЗдКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАниIа вЕнчурний корпорАтивниЙ IнвЕстицлйниЙ Фон/{
кгротоIl гругI>, активи якого перебуваtоть тз управлiItнi Товариства з обмеженоь
вiдповiдальнiст:rо <<Компанiя з управлiння активами <<РЕЩI-IНвЕст> Ъiдпоuiдае Статуту .га

законолавству УкраТни.

ОдноосiбнИМ уrl4gц"по*,
29.о1.2о2О por<y було прийнято Рiшеttня про обрання складу
"iдt
НаглядовоТ ради Фонду у IIаступIIому.складi:
Капiтан Олександр Олексанлрович (РНОКПП 29Z2O1 l 23 1 );
Мрiщук Людмила О;rександрiвна (РНОКПП224З4|З9Oб);
Литвинчук Вiталiй IVIиколайович (РНОКПП29342О7077).

-

Протоколом засiдання FIаглядовоТ ради Фонду вiд 31.01.2020
року Капiтана олексанлра

ОлександровI,Iча було обрано Голов_ою НаглядовоТ
ради.

Упродовж 2019 року повнOважеtlня НагляловоТ ради, передбаченl ст. 44 Закону УкраТни кПро
iнститутlt спiльногО iнвестуванIlя)), а такоrli внутрiшнlми докуýlентами Фонду здiйсrrrовЬв
учасник Мрiшlук Людмила Олександрiвltа одноосiбнЬ.

Iнформацiя про перелiк пов?язаних осiб

У

процесi виконання процедур аудиту фiнансовоТ звiтностi Фонду, аудитором було визначено
пниий перелlк
перелiк пов'язаних
повОязаних ос
осiб станом на з\,12.202 0

Повне наймеlIуванtIя lориди.tttоi
особи-власllика (акцiоllера, учасttl.tка)
Компанii чи прiзвишlе, iп,t'я, по
батьковi (liзичноТ особи-власника
(акцiоr repa, учасrrика) та посадовсli
особи КомпаrliI

Iдснтrt

r,]l i

Kalli

l"t

н и

li

код IоридичIlоi
особи-власrr LtKa
або PI lОКПП (за

lIаявIlостi)

Мiсцезнахоллtоння Iор!lдиIlноi особи чи
паспортнi лаrli (liзичrtоI особи, про яltу
подасться iн(lормачiя (серiя i номер
IIасIIорта, /laTa видачi та найпtенуванttя
оргаIlу, шrо його видав)

Частltа в
статутному
капir,алi,

О/о

Учаснuклt - фi: lttrttti особu

Мрiщук JItодмила
Олександрiвна
Капiтан Олександр
Олександрович

Усього:
*

* З азнач
ен
I

llрiзвlrще, iм'я, по
JVg

зlп

батьковi фiзrr,rrlоТ
особи - учасttика
кор пора,гиRllого

с|lонлу, члеrtiв

iT

сiьl'i,га illшlих
пов'язаtltлх осiб

паспорт cepii ДД Ng 127063, виданий
25.01.1996 року Ленiнським РВ
УМВС УкраiЪи у Вiнницькiй областi
к9рц]ццэ9J!9у119!!4 за на?ляdовоi'раdu
Паспорт серii АД Ns299375, виданий
292201l23l
22,06,|996 року Ленiнським РВ
УМВС Украiни в Вiннлtцькiй областi

а ч асmка сmосуеmься розпt itценоzо

Людмtала

Олександрiвна

сlп.а

з0

l00

myп1llrlzo tсапim алу

Iов'язаних осiб учасника фонду та голови наглядовоТ ради:
рнокtlп

(liзичrlоТ особIл уtIасIIиl(а
корпораl,лlв но го

4lоtlлу, члеlriв Тi
ci;r,t'T та iltших
гlов'язаltлtх осiб

Код за

сдрпоу
IоридItчlIоТ

особи, tцодсr
яl<оТ icttyc
пов'язаl ti сть

Мрiщук
l

70**

22434lз906

224з4]lз906

4з l40611

ГIовttе наймоttування tорили.tноi
особlt, tltоло яlсоi iclryc пов'язанiсть

Частка

мiсltезllахоллсення
особи, щодо якоi icrtyc

капiталi

пов'язанi сть

пов'язаноi
особи,

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "живий
хлiб Вiннrrччини"

236 l0, Вiнtlицька обл.,

Тульчинський

райоr-r,

cerro Печеlэа, вулиt{я
IBaHa Кшьнлtltьl(ого,

100

будиноrt 69

Акцiонсрного товариства
Мрiщук
2

Людмила
Олексанлрiвна

224з4lз906

41]

369904

Мрiщук
J

Людмила
Олександрiвна

224з4lз906

з6188142

<Закритий
недиверсифi кований
венчурItий корпоративний
iнвестицiйнлrй фоrrд <Гротон
Груп>

Товариство з обмежеIlою
вiдповiлальrtiстю < Солар
Енер>lti-Мирiв>

03067" п,liст,о Клtiв,
вул

llя l-аршrа,гI-rа,
будиrrок l8

10

I,1

2l с l l, BiHгlttt{bKa обл.
MicTo Вiнницо, uyn"uя
I-наr,а Мороза, будlлнок

бз

03А

l

Акuiонерне товариство
4

Капiтаrr
Олексаtrдр
ОлександровItч

29220|12з|

4зз69904

<Закрr,rтий
неливерсиrРi кований
венчур н и t"l корпорати в н иL"r

030(l7, пlic,r,o КиТв,

з0

вулttLlя I''apMaTHa.

булигrок l8

нвестицiйний фонд <Гротон
Гругl>

KarIiTaH
5

Олександр
Олексаtlдрович

29220112з|

427з9499

<CBpocr1.1rap-

Капiтаl,t
6

,7

Олександр
Олександрови.l

29220112з1

з6788,742

Олександрови.l

[}

20 l _50, BiHHl,tltbKa обл.,
rvr

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю < (,iolrap

29220112з1

42168969

Товариство з обмеженою

вiдповiдалыliстю
кIttвес,г Солtlр>

l0

icTo Вjгr пицrl, вул,dl{rl

Мtlколи OBo,rloBa,

il,r>

будиноrt

-5

l. коtlпчс

2l 0l l, IJiHtrllцbKa обл."

Вiltlrиltя,

2

10

l
пл,

B),J|. I-Ha га

Мороза, буд, l0З-А

L,lrcp>Ki-M ирiв>

Капiтан
Олексаttдр

Товариство з обгиеженоtо
вiдповiдалыr iстю

в

Jlaly lHUM)

2]

l050, IJitrницька обл.,

MicTo Вiнницrl, вул.
Геатраlьна, булиноr< 20

50

о%

2 l 020, Bittt,t ицt,lса trбл.л

Капi,ган
8

29220l12з|

0лександр
Олексаtlдрович

Т'овариство з 0бмOженOю
вiлповiДаrtьtliстtо ri [}irrдрl,rс>

зз55з27з

квар,гl,tlrа

Капiтан
9

29220112з1

Олексалtдр

Олександрович
Капiтан
Олександр
Олександрович

l

ll

|2

вiдrlовiдальнiстю < )l(о.побl
Co;lap l,,r re1l71,,llill

29220|12зл

вiдпов iдzut

292201,12з1

29220112з1

l33lбзl9

< cD

4l5з,7921

О;Iексанлр

29220|12з1

4149544,7

Олексаttдр
ОлексаrIдрович

50

050, Вiгtницьrса обл.,
Вiнlrиrlя, ву.rrиrц М
OBo,,toBa. бчлипок 5 |.
коргlус l

а

<

['Iарада'r'з>

зз,зз

29220l1.2зl

з5904094

вiдповiдальrtiстю

MicTo Вiнниця, ByJl.

25

Богуttа I., будинок 2,
KiMHaTa 47

21000, Вiнницька обл.,
MicTo ВiнниIи, вулиця
Пирогова, будинок l09

з0

2 l 0 l 0, Вiгrнлtttьltа.обл..

MicTo Вiнниця, вул.

Iмпульс

40

[iогуна l., будrttlок 2.
KiMHaT,a 34
21
пl

вiдповiдалыriстю
к

|0l0, Вiнницька обл.,

2

Т'овариство з обмеженоlо

42з94856

50

и,r iB.

булиrrок l09

ts>

<

обл.
Bi нt.tичо, oyn",.a,

Кгrязiв KopiaтoB

,Щiагностика>

292201|2з1

ruric,T,o

l])

'l-овариство з обме;кеtrою

з9628857

l0l 8, Вiнlrицьl<а

2
'

<Скан Лайт>

29220112з1

l

йiст,О

Товариство з обtчtеrкенсlю
вiдповiдальнiстю

Капiтан
17

пл

кНейропrед

KaпiTatI

Олександр
)лексаrrдрович

р

iдпр исп,tство

'l'овариство з обrrлеrкеною
вiдповiдальнiстю

Олекса tlл1,1овtt.t

lб

i

rl

((IN{lI.\/jILc

Капiтан
l

050, Вiнлtицька tlб,lt..
pricтo Вiнниllя, вуJIttця
Козtацьксlго, будинок _5 l,
rсорпус l
2l

Товаlrиство з обмеяtелtою
в iдповiдалыliс гю

Капiтаr-l

Олександр
Олександровлгl

ватне

1ý ý?

Мсlроза Гttiгга, булиr-rок

2
I-Iprl

об.lt..

l0зА

Irrвесr-бчд>

Олексаtrдрович

14

r

icTIo к I-Io,, tiлля

brr

25

м icT,cl I]iннлtl_tя, IJуJL

ToBapllcTBo з обмеженою

з576з067

0l

BiHHr.tllbr<a обл.,

] I0l l, BitlrlиLtbKa

Товарlас,гво з обмеженою

420l664|

l

4l

плiсто Вitlнr,lця. вул.
}iогугrа I., (iулrанок 2"
KiMHaTa З5

вiлповiдальпiстю

Капiтаrt

Капiтаtt
Олександр

l

TclBapltcTBo з обшtеlкеt toto

42580784

l0l0.

2

к 1.1c:iipoMle,ll ,\>

29220112з1

Олександр
Олександрович
Капiтан
Олсксаllдр
Олексанлрович

мiсt,о BiH ниця, вулt4Ilя
Арабея, булrлнок 3л

ElreKTpocoltap>

0З4, [Ji1.1 rlичька обл.,
icTo Bi HHtttlя, вулtlцr]
Mattcl.tlla ILlимrса,

з0

бу,цлlгrок 38

нформацiя про повlязаних осiб члена нагл
Код за Сl{РГIОУ
кlридl,tчноТ особtл,
ttlодо яttот iспус
l Iов'язанiс,l,ь

Чltен
20080225

з3088862

Повнс найпленування юрлlдиtl}lоi оообрl. цlодо якоi
icltyc пов'язанiсть

h 'лtzля d о Bo'i

р ad tt

Л uплв

uнч1l к 3

i**'

О

п

iдприсмс,гво

uI uколайов

2l0l l,

Товариство з обпtелtеною
вiдповiдальнiстю к [Зi l r-Epi;ralr>
Приватне

МiоцсзнаходrI<сння ttцrи,,lичноТ особи,
lltrrдo якоj' icHyc ttoB'я,tllltic l ь

u,t,

РН оКПII

Вiнниtдька обл.,

J

I

о r tlc:- [-апl

24 3 4

l

1,1

zu

03-А
обл,,

3906

pr.

Вiннttця, вул. Гrrата Мороза, бул,

2l0l l, Вiннttцька

<

2

Частка в
статутному
апiталi пов'язано'
особи, 7о

50

п,т.

Вitlниtlя, в)/л. Гната Морtlза, бул.

l00

l0_]-A

1зз02599

ГIриватне пiдприсмство кПромiнь>

2l0l l, Вirlницька обл., fur.
Вiнниця, вул. Гната it,lороза, бул.
l

з8585650

2l0l l, Вiгrницька

Товариство з обмоrItеноtо
вiдпов iда..rl,н icTro " l I 1ltl

r,l

i r

r

0з-А

t, l ly b:oi;"

l1

Вiлtнt.ttlяl, вул, Гrrата
1

03-А

49

обл., м.

Морtlза. бул,

50

2l0l l,

Товариство з обмеrкеноtо
вiдповiда,цьнiстю к)Колоби СOлаl)

420l664l

[1tte1l,,tiKiii

яп

булиrrоrс

б,30

l03A

ичних осiб, у яlсих Фонд

lloBHe l.taiiпletlyBaIJHя Iориличноi особи,
якоi'iснуе пов'язанiсть, код СДРПОУ

шlодо

ТОВ кСолар Енержi-Мирiв>, код

едрпоу

Вiнниt.lьl<а обл., MicTo

Вitiниця, вул. МOрOза l-HaTa.

з6,788742

]VIiсцезнаходл(еI
я

II

Iя

IоридичIlоi особи, шlоло

Koi' icl rl,c ttов'я,lанiсть

2l0l l, Вitrницька

Часr,ка в с,гату,гl]оiчlу
капiталi tоридичtlоТ

особи.

область, MicTo Вiннtlця,
вул. Гната Мороза, 103А

о/о

l0

Iнформацiя про наявIliсть подiй пiсля лати балансу
л
Bcl подiт пiсля дати балансу та до видачi аулиторського висновку (звiту незалежного аудитора)
здiЙснювались в межах операцiйноТ дiяльностi.

на нашудумку, будь якlо< подiй, якi вимагають коригування
фiнансовотзвiтностi станом на 3l
грудня 2020 рокУ вiдповiдлIо до МсБо 10 <ПодiТ пiсля звiтного перiоду) та якi не знайшли
ыдобраяtення у цiй фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати сутtевий вплив на
фiнансовий стан
Фонду, не вiдбувалося.
Буль-яка iнформацiя про ЕIаявнiсть IIодiй пiсля дати балансу, якi icToTHo б вп;rинули на
фiнансову звiтнiсть Фонду, не iдентифiковаIrа.
Проте, слiд зазначити наступне:

,

о

договiр оренди примiщеtlrlя з ТоВ dAMMAT> (код едрпоУ |6З94062)пролонговано з
01 .0 1 .202 1 року TepMiHoM на один piK (до 3 1 . 12.202 1
року);
в сiчнi 2021 року Фонд погасив поточну кредиторську заборгованiсть п9ред
учасниками
загальною сумою 1 079 тис. грн.

Iнше

|{1

нашу Думку, iнформацiя щодо активiв, зобов'язань та власного капiталу
розкрита у

фiнансових звiтах Фонду вiдповiдно до вимог

мсФз.

З кilrця 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттево вплинуло
на еконоN{i,tне становищо не тiльки Украiirи, а Й
cBiTy. Значна Ki"ltbKicTb компанiй в

усього
kpaiHi вимушенi були прlrпинятIl або обмеrкувати свою дiяльнiсть на невизначений на
дату
пiдготовки цiеi фiнансовоi звiтностi час. Заходи, що вживаються для стримування поширення

Bipycy, включаючи обмеження руху траIrспорту, карантиII, соцiальнi дистанцii,
призупиненнЯ дiяльностi об'ектiв iнфраструктури, тоIцо
уповiльнюють екоIrомiчну

дiя.пьнiсть компанiй.

Як результат, глобальЕа lтандемiя COVID-19 матиме cyTTeBi фiнансовi наслiдки для Bcix

ринкiВ та eKoHoMiK краiЪ cBiTy. Соред таких наслiдкiв, якi вплинуть зокрема на фiнансовi
установи, с труднощi або поtsна uеп,{о}кливiсть залучення фiнансування, знецiнеlлня, як
фiнансових так i нефiнансових активiв, вплив на справедливу BapTicTb активiв та порушення
виконання yN{oB за кредитними зобовоязаннями, збитковiсть дiяльностi тощо. Продовження
cTpoKiB карантинУ може привестИ до iснування суттсвоi невизнач9ностi, яка поставить пiл
знаT ний сумнiЁ здатнiсть Компанii продовжувати cBolo
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.
Спалах COVID-19 запустIIв TaKi макроекоttомiчнi iмпулъси як глобальнилi
улар по попиту та
по пропоЗицii. За прогflозtlМи, цi подiТ можуть IIризвести ДО Iч{аСШтабного знецiнення
капiталу, падiння обсяry активiв Itомпанii та збитковостi дiяльностi. Ймовiрне, i попередньо
вже проголоlшене на сьогоднi подовження TepMiHiB карантину на невизначений час

впливаrиме

i на

дiяльнiстЬ Компанii, що може призвести
l2

до iснування

cyTTeBoi

невизначеFIостi, яка поставить пiд значtrлtй суп,tнiв здатнiсть Компанiт продовжувати свок)
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.
OcHoBHi вiдомостi lIpo аудиторську фiрпr1,.
Повне найменувсtlttst c\lc)ultlopcbKo|' фiрмч BidlloBiOlto dо
усmаrtовчuх Dокупtенmiв, яlсою буlю
зdiйсненО ауduпlоlэсЬку перевiРку., Т'оварИство З обмеiltеIrоЮ вiдllовiдальнiстlо <Аудиторська
фiрма кКапiтал Плкlс>;
Kod за СflРПОУ: 3037

1.106;

НомеР pecclll1latli|

у Розdilti кСуý'611111ц clydumopcblcoi diяльrюсtпi, stKi д,шЮlИь ]1раво провrldumч
ОбОВ'ЯЗКОВuit аУdum фiНСlнсовоi'звilпttосltliлl Рееcпtlэу ауdtппоlэiв пла суб'екплiв ауdumорськоi,diяttьttоспli.;

Nc 20(l9l

Прiзвutце, i.lt'я, по баtпьlсовi ауdumорiв, яtli провоduлtt ауdumорську перевilэlу, mа се1:liя, Ll().l,t.ep,
dаmа вudачi Серlпuфiкапlа aydultlopa, BttOaltozo лlПУ; I{exMicrpeHKo Iiop Станiславович
сертифiкаТ аудитора Nь 006вв2, виданий 22.12.2O1l

суб'ектiв аудиторсьItоТ дiяльностi l 00В30).

р<_llt1,,

ноN.tер ресстрацiТ в PeccTpi аудиторiв та

МiСЦе.Зltахоdэк:еltltst; ByrI. Кирилiвська (Фрунзе),6ул. 14-18,
Телефон +З80 44 502671 8.

кв.49, м. КиТв,04080,

Укратгrа,

OcHoBHi вiдопtостi про умовИ логоворУ про IIадання аудиторських послуг.
,Г!аmа mа lю^4ер dozoBopy rrа провеdелпuL ауdumу., Щоговiр про надання аудиторсыtих послуг вiд
3 лютого 2020 року Nъ s(д) .га Протокол NQ 3 ьiд26 сiчня 202l
року.

/lапtа почаmку

п,ttt dаmа зсlкiltчеrпя пprlBcdettltsL ауdulпу; щата початку проведеIIня аудиту
26.01,202l року, дата закiнченнл проl]е/lеrlня аудрlту-- 30.0з.202l
року.
партнером iз завдаttня з аулиту, результатоlчl яl(ого с цеii звiт IiезалежrIого аудитора, с
директор
департамеIIту аудиту тов <Аудиторська фiрма ккапiтал
icTpeHKo Iгор
Станiславовлt.r (сертифiкат аудитора J\ъ 006882, виданий 22..|
ер реестрацiТ в
PeecTpi аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi 1

Партнер iз завдання

icTpeHKo I.C.

вул. Кирлrлiвська (Фрунзе), бул. 14-18, кв.49, м. КйТв,04080
30 березня 202l porcy

lз

АТ КЗНВКIФ (ГРОТОН ГРУП>

зАявА про вIдПовIдАльНIстъ кЕрIвництвА щодо пrдготовки I
зАтвЕрдЖЕннЯ ФIнАнсОвоi звIтНостI станом на 31 грулн я2020 року та
що закiнчився зазначеною датою

за piK,

Керiвництво вiдповiдае за пiдготовку фiнансовоi звiтностi, якадостовiрно вiдображае
фiнансовий
стан Пайового венtIурного недиверсифiкованого закритого iнвестицiйного
фонду к!ОБРОБУТЕнЕРГо) (надаrri - АТ кЗНВКiФ кГРоТоН ГРУП) або Фонд) активи якого перебувають в
управлiннi Товариства з обмеrкеною вiдповiдальнiстю <Компанiя з управлiння активами KPEflIIHBECT) (надалi _ куА або ТоварИство), станоМ на 31 грудня 2020
року, а такох( результати
його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у власному капiталi за piK, що закiнчився
зазначеною датою, вiдповiдно до МСФЗ.

Пiд час пiдготовки консолiдованоi фiнансовоi звiтностi керiвництво Товариства вiдповiдас за:
" належний вибiр та застосування облiковоi полiтики;
, подаНня iнформацii, включно з облiковою полiтиltою, у спосiб, якийзабезпечус ii
доцiльнiсть, достовiрнiсть, порiвняннiсть 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
промiтtний консолiдований фiнансовий стан та консолiдованi
показники
дiяльностi
фiнансовi
Фонду;
" здiйснення оцiнки Щодо здатностi Фонду продов)Itувати свою дiяльнiсть на безперервнiй

ocHoBi.

Керiвництво також вiдповiдас

*

за:

створення, впровадження та пiдтримання ефективноiта надiйноi системи внутрiшнього
контролю,
ведення належноi облiковот документацii, яка дозволяе в буль-який час продемонструвати

,

та поясниТи операцiТ Фонду та розкрити iнформацiю з достатньою точнiстю
щодо промiжного
консолiдованого фiнансового стану i яка налае керiвництву можливiсть забезпечити
вiдповiднiсть фiнансовоi звiтностi Фонду вимогам МСФЗ;
. ведення облiковоiдокументаuiТ у вiдповiдностi ло украiЪського законодавства та МСФЗ;
застосуваLrня обгрунтоваI{о доступних заходiв
збереження активiв Фонду; та
, виявлення iзапобiгання випадкам шахрайства тащодо
iнших порушень.
Фirrансова звiтнiсть Фонду станом на 31
датою, була затвердrl(ена керiвництвом

Вiд iMeHi керiвництва:

pik, що закiнчився зазначеною

;iЁffiЩlуý

Голова Наглядовоi ради

АТ (ЗНВКIФ КГРОТОН ГРУП)
flиректор

ТОВ (КУА (РЕДI-IНВЕСТ)
Головний бухгалтер

ТОВ кКУА (РЕДI-IНВЕСТ)

Капiтан

о.о.

Законечний

Т.С,

Щенисова Н.А.

АТ

dнВкIФ (ГРоТон ГРУII)
Щодаток

Баланс (Звiт пр0 фiнапсOвий стан)
на 31 грудня 2020 року

l80100l

Код

FIa по.tаток
На кiнець
звiтного
перiолу звiтного перiоду
рядка

Ак,гив
l

2

J

4

I. }Iеоборотнi аlстиви
аJ]ы{l активи

l

первlсна BapT,lcTb
нако

п 1.1,]gнn

nll

9рзздi

000

00l
я

002

.Iезаверtuенi каrtiтальнi ilrвестицiТ

005

)crroBHi засоби

010

пеDвlсна BaDTlcтb

0l

знос

0l2

l

ttBecTttцi йна l teoyxoM iс,гь

015

{овгостроковi бiологiчнi актI{ви

020

fовгостроковi фiнаrrсовi iнвестицiТ:
rKi обlIiковуються за методом участi в капiта-пi iншлtх пiдприемств
ншi фiнан999цg!99зЦ
Цовгострокова дебiторська заборгованiсть
вiдстроченi гrодат[овi акIиви

l

030

l48

10з 5

ншi необоротIli активи

Y.!o!n.u роздiлом

I

1

040

1

045

l

090

l 095

148

II. Оборотrri ак,гllви

]апаси

1

100

Щебiторська заборгованiсть за продукцirо, товари, роботлt, посJIуги

l 125

Щебiторська заборгованiсть за розрахункамIr;
за видаtIиl\{и авансами

l

з бtол;кет,ом

lз0
lз5

з нараховаI{их доходlв

l40

Щебiторська заборгованiсть за розрахуI{ками iз BH1,1piu,"ix розрахункiв

l45

I{ша поточна

l55
l60

дебiторська заборгованiсть

.Iоточнi фiнансовi iцвестицii
. рошl та lx еквlд€шенти
PaxyHKtl в банках

Балапс

5 718

99 53l

5 718

99 6,79

200

300

15

9з з96

1

l90
r95
в

5 680

l

170

'r ТД

6 1з5

16,|

ншi оборотrli аltтllви
сього за
II
длrt

11

165

3lлтра,ги маl)iбутrliх перiодiв

ЦЦggФр9]g]_акти ви, yтpll м

1

АТ (ЗнВкIФ dPOTOH гРУП)
Код

Пасlлв

рядка

на початок
звiтlrого перiоду

На кiнець
звiтного перiолу

2

J

4

1400

5 з00

120 000

l

I. Вltасllиli KalliTa,rl

}ареестрований (r rайовий) капiтал
(апi,гал у дооtдiltках

l405

Щодатltовиli капiтал

1410

?езсрвтIr.rй капir,ал

7 510

l4l5

Jерозлодiлсtl и l,i гtрttбуток (негtокритий збиток)
llеоплачеltr.lй капtгал

I420

407

Зи.llу.lgцr; каlrir,ал
Усього за роздiлом I

l

430

l495

5 707

98 479

11

76

II. .Щовгостроковi зобов'язанця i забезпечення

вiдстроченi податковi зобов'язання

l9 969

(49000)

|425

l 500

Цовгостроковi кредити бlLнкiв

5l0

[ншi довгостроковi зобов'язацня

5l5

Цовгостроковi забезпе.Iеннlt

520

]iльове фirrансування
Усього за роздiлом II

595

525

III. Поточнi зобовrязання i забезпе.lепня

(opoTKocTpoKoBi кредлtти банкiв

l

600

l

бl0

lo1,o.tt.Ia кред}iторсьltа заборгованiс.t.ь за:

довгостроковl,tми зобов'язаннямJ,t
товари, роботи, послуги

615

розl)ахунI(ами з бlоля<етолt
розраху1,1кам и

620

зi с.грахуваннrI

625

розрахунками з оп.пати працi
одержаними авансами
I-Iоточttа крелиторська заборговаlriсr,ь за
розрахункап4и з учасIIиl(ами

lоточtti забезпеченrlя

Цоходи майбутнiх перiодiв
lнпIi поточlli зобов'язання

Усього за роздiлом rII

Балапс

:l

Голова Нагляловоi

ради
ГРУП))

АТ (ЗНВкlФ (ГРоТон
ffиректор

660

l

665

l

690

1

б95

l 900

ншrвпспоtt<овrпкfi

вжчiiнd

l

корпорrтивttlfi
IнвЕстшцfuшfiOOпд

\'

\\\\

ТОВ (КУА (РЕДi-lНВЕСТ))

ё;,".,i

Головний бухr,алт.ер

* i|:Jl

ТОВ (КУА (РЕДt-IНВЕСТ)

/

635

l

640

45

11

5 718

Капiтан о.о.

"

Накоrrечпрrй Т,С.

Рл

'l.,t
:) i:1,

с
,il

\
tr.'6(),
\\,

ч

lб

079

l

200

1700

А"7З

ti /

630

flенисова Н.А.

99 679

Ат (ЗнвкIФ d"l,oToH груп>
Звiт про фiпансовi результати (Звiт пр0 сукупний дохiд)
за 2020 piK
ФормаШZ |КолзаДКУД
I. ФIНЛIIСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

за аlrалогiчний
перiод
Ilоп9реllнього рок)/

J

ц

(4126)

(216)

(4126')

(276)

2220

30 687

бliз

2240

l48

рядка
a

l
-lис,гий дохiд вiд
реалiзаrrii пРолукцiТ (ToBapiB, робiт,

lослуг)

tд9щш

За звiтниri перiод

Код

С,гаття

Щодаток 2

2000
2050

Ва;lовиl"л:

прибуток
збиток

2090
2095

[ншi операцil",tнi доходи

2 20

\дмiнiстративнi витрати
Зитрати на

2 з0

зфт

2 50

,ншi оцерацiйнi витрати

2 80

нансовиIi результат вiд опорацiliно[ дiя,llьностi:
прибуток

2l 90

збlлтоlс

2|95

хiд вiл участi в капiталi
ншi (iiHaHcoBi itоходи
IIшl доходи
DiHaHcoBi витрати

2200

2250

3тративiл участi в капiталi

2255

}Iшl витрати

2270

Diнансовий результат до оподаткування:

_др!qуцп

2290

збиток

на прибуток

прибу,гок (збиток) вiд

припиtlенот дiяльtltlстi пiслl

йl

п

407

26 709

40,7

2295

З"rр* (дqцфjд"датку
ц9дз]цр!tця

26 709

2з00
2,з05

фiнансовий результат:
2350

збитtlк

2355

17

АТ (ЗНВКIФ КГРОТОН ГРУП)
П. СУКУПНИЙ ДОХIД

Код

Стаття

рядка

2405

Jattolll,tчeHi KypcoBi

24|0

рiз1,1и

попередIIього року

2

1

щооцiнка (уцiнка) необороruих активiв
Щооцiнка (уцiнка) dliнансових iHcTpyMeHтiB

за аналогiчний
перiол

За звiтrrий перiод

з

4

26 709

407

2400

цi

{астка iншого сукуrlного лоходу асоцiйованих та

:пiльних пiдприемств
нший сукупниr:i дохiд

2415
2445

лlший сукупttий лохiд до оIlола-l.куваIIItя
Полатоt< на прибуr,ок, гtов'язаний з

Iоходом

2450

iншим сукуl]ним
2455

цший сукупlлий дохiд rriсля опода,гкуваIIIIя
]укупний дохiд (сума рядкiв 2350,2355 ,ra2460)

2460
2465

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

Код

Ilазва с,гаr-гi

рядка

l

2

За звiтний rlсрiод

за аналогiчний
перiол
попереднього року

J

4

Иа,герiа.гlьнi заl.раl.L,

2500

Jитрати на оплату працi
JiдрахуваrIня на соцiальнi заходи
\мортизацiя

2510

нцi операчiйнi

2520

4 \26

2,76

2550

4 126

276

2505

2515

Bt,tTpaTlr

Разом

lч, розрАхунок покАзникIв приБутковостI АкцIЙ
Код

Назва cTaTTi

рядка

l
-.ерелньор lчrtti

cl,b прос.r.их аItцiй
]коригована середньор iчна ttiльtсiсть простих
l<l,п

btti

2

J

4

71 000

5 300

дlшilЬ_*2665

kжt

акцirо ll:IrЖffifiЩ

за анаrlогi,rний
перiод
попередньоIо року

2600

]коригованийчистийприбуток(збиток)trlfiffi",-*йё
Цивiдендtl на одну просту

За звiтний перiод

71 000

5 з00

37б, l 8

76,79

376, l 8

7

6,79

Голова Наглядовоi ради

АТ (ЗIJВкIФ (ГРоТоН ГРУП))

KaпiTall оло.

{иректор
ТОВ (КУА (РЕДI-IНВЕСТ)

lНакоlлечиий

Т.С.

Головний бухгалтер

ТОВ (КУА (РЕДI-1НВЕСТ>

flенисова Н.А.

АТ <ЗнВкIФ

dРоТон ГРУIЬ)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямип,I методом)
за 2020 piK
Форшrа

Код

Стаr,тя

РЯдка

l

I.

З

|

Код за ДIryД
За аналогi.tниl."t

За звi,гний перiол

перiод попереднього
року

2

Рух коштiв у результатi опсрацiiiпоIдiяльносr,i

одження вiд:
зацii продукцiТ (ToBapiB, робiт, посlwг)
Повернення гrоrщткiв i зборiв

JrГч

Додаток 3

4

з000
3005
300б

Цiльового фiнансуваlrня
:{адходженнi вiд поверIrення aBaHciB
ншl надходження

3010
з020
3095

3йтра,lанлlя на оплату:

l9дqр,, (робiт, послуг)

3

1рачi

"9

rlagry зобов'язань

*]рщцдq оплату зобов'язань

J

з податку на прибуток

з irlших податкiв та зборiв

|ццддfр9!9цня
!ц":ццру* коштiв вiд операцiйноi' дiяльностi
II. Рух iсоштiв у результатi itlвестицil.iно[дiяльностi

надходження вiд реалiзацii:
фiнансових iцвестицiГ.I

_
l

(330)

з 05

вiдрахувань на соцiальнi заходи
Jобов'язаltь з податкiв i зборiв

1чцд9Ig

l00
0

зl

5

J

6

J

8

J 90

3 95

(

75l

(750)

(l081)

3200

необоротнртх aKTlrBiB

з205

Iадходlкснt-tя вiд отриманIrх

:

вiдсоткiв

з2|5

lIиl]lдендlts

з220

цадходження вiд деривативiв

з225

lI{цIl налходжеI{ня

з250
з255

ttеоборотних aKTltBiB

_

3260

1,здз:g:здgрдчщцдqщ"

з210
3290
3295

HIUl пJIате)кl

tIистий

рух коштЦ вiд iнвестицiйно'i дiяльностi

зз00
Дрдд:gлцд позик
ншl надходження

7з 210

5 300

з305

зз40

}итрачання на:

}икуп власнлrх акцiй
Iогашення позик
,плату ливIд9I,IдIв
ншl платеж1

6 959

зз45
3350

зз55
3390

Цис,гиii рух кошlтiв вiд фiнаllсtlвоi дiя.llьностi
ЦgцДдI_Iр9ццр ll х ко ltlTi в за з в iтп и 1-1 пер iод

3395
3400
19

( 5 з17 )

(7з 772\

l

080

I)

(5299)

l

1

АТ <ЗНВкIФ (ГРоТоН I-РУП)
за аналогiчний
За звiтний пOрiOд

перiOд пOпередньOг0

лицlок коштiв на початоIt
ив змiни валIотItих r<ypciB на залtlluоI( коштiв

llшок коштiв на кiнець

Голова Наглядовоi ради

АТ кЗНВКIФ кГРоТоН ГРУtlli

Капiтан

о.о.

,Щиректор

ТОВ кКУА кРЕЩI-IНВЕСТ>

Наконе,tний Т.С.

Головrlий бухгалтер

ТОВ (КУА (РЕДI-IНВЕСТ)

Щенисова Н.А.
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Звiт про власний капiтал
за 2020 piK
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4290
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Звiт про власний капiтал
за перiод з 13.12.2019 року по 31.12.2019 року
Заресстро- Капiтал
ваrlий

у
(пайовиГл) лооцiнкапiтал
ках

Стаття

залиlrrок
Ita llоча,I0к

4000

l

м4

датко- Резервlлй

вниI,"l

капlтал

пlт€lл

Ко

Нерозполiлений
прибуток
(IIеt-lокритий збиток)

Вилу-

.Iений
капiтал

!

iItориг,ування:
lл,

|JMlHa оOлlковоI полlтики

Виправлення помилок
Iншi змiни

говании залишок

IHa по.Iаток покч

Е";""й;ййг

|(збиток) за звiтнlлй

4l 00

lнший сукупний дохiд за

407

тllии

одiл прибутку:
плати власникам

ваного каIliтал

вttески до капiтал
['Iогашення заборгованостi

Вилучення капiталу:
вl,tкуп акцiлi (частоtс
Перепродаж вItкуплеrI14х

Вилучення частк1.1 в
капiталi
Iншi змittи в капiтшli

4290

]sцýць_Jl9ку
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АТ <ЗнВкIФ <ГРоТон ГРУП)
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

станоп,I на 31 грулrrя

2020 рокУ та за piK, що закiнчився зазначеною датоlо

у muсячцх украi:нськuх zрuвень

примiтки ло фiпаrrсовоI звiтностi

1. зАгАльнА IнФорNIАцш
1.1. OcHoBHi вiдомостi про Фонд
Акцiонерпе товариство <Закритий недивсрсифiкованlлIi венчурний корпоративний
iпвестицiЙний фонД (гРоТоtI гРУП) (надалi АТ (ЗнВКIФ кГРоtоН ГРУil) або
Оонд)
-

(код еЩРПоу 43з69904, код €щрIсI 13300824) заресстроване 13 грудня 2019
року вiдповiдно до
чинного законодавства УкраТни.,Щата ra HoN,Iep свiдоцтва про внесення iнвестЙцiйного
Фонду до

слРIСI

Jф 00824 вiдlrЗ.|2.2019

року
Одноосiбним засновником Фонду е громадяниrr УкраiЪи, Бондаренко Ярослав Борисович,
паспорт М002048617, орган що врIдав 8030, дата видачi 0б.07.2018
року, дiйсний до 06.07.2028
рок},, реесТрацiйниЙ номер облiковоТ картки платнI4ка податкiв 26sт7о46Зl, мiсuе
реестрацii: м.
КиiЪ, вул. Бастiонна, буд. 15, rtB. 66.
Станом на

3

1

.l 2.2020 року учасниками Фонду е:

1) lромадЯнка УкраТНи Мрiщук Людмила Олександрiвна, паспорт cepiT дд Nь |27Обз,виданий
25.01.1996 р. Ленiнським РВ умвС УкраТни
у Вiнницькiй областi, ресстрацiйлlиЙ номер
облiковоi карткИ платника подаТкiв 224з4Iз906, мiсtце
ресстрацiТ: Вiнницька обп., n. ВiнниЙ,
вул. ВиLшенька, l3;

?l lр:rз+lнин УкраТltи Капiтан Олександр Олексаltдроtsич, паспорт cepiT ДД J\Ъ 2993 75, виданий
28.06.1996 р, Ленiнським РВ умвС УкраТни
у Ьi""rцrкiи Ьбластi, реестрачiйниЙ номер
облiковоТ картки платIlика податкiв 2922oll231, мiсце
реестрацiТ: Вiнницька обr,., *. ВiнrrрrЙ,
вул. Зодчих, 16" кв.84.
TepMiH дiяльностi ФондУ 30 (тридцять) poKiB з Ntoмel{Ty внесення
до €диного
iпститутiв спiльного i1.Iвестування (до 1 3 .I2.2049
року).

дер>l(авного ресстру

Мiсцезнаходження Фонду: вул. Гарплатна, l8, м. КиТв, 0з067, УкраТна.

е провадженIш дiяльностi зi спiльного iнвестування, яка
проводитьСя в iHTepecax
за
рахунОк засновIIИкiв ФоrrдУ шляхоМ eMiciT цiнних паперiв.
1
прiоритетним напрямком дiяльностi е фiнаIlсова лiяльнiсть, будiвництво, сi.чьське господарство,
переробна промислоВiсть, операцiТ з неруХомиМ майном. осtювнипtИ
цiлями дiяльностi Оо"оу u
отрIlманнЯ прибуткУ вiдt здiйснення дiяльпостi зi спiльного iнвесryванlrя, забезп"ч."r"
прибутковостi та приросту вкJIадень грошових tсоштiв акцiонерiв.
.Щiяльнiсть зi спiльного
iнвестуваttня е виключниIчI врIдом економiчноТ дiяльностi Фонду.
СтаноМ на З1.12.2020 року повнОваженtтЯ FIаглядовОТ
ради, передбаченi ст, 44 Закону УкраТни
<Про iнстl,tтути спiльного iнвестування> вiд 05.07.)01.2
року (надалi - Закон), u ,Ъпо*
внуrрiшнiми документами Фонду здiйснrое lIаглядова Рада
у Ькладi Литвинчука Вiталiя
Миколаtiовича, Капiтана олександра Олександровича, Мрiшцук Людмили Олександрiвни.
Вищезазначений ст{Iад НаглядовоТ рали ФонДу був затверджений
рiшенням одноосiбного
уча_сника вiл 29 .0I .2020 porcy. lфсlтоколом б/н засiдання НаглядовоТ рали Фоrrду вiд 3 1 .01 .2020
р. Кitпiтана Олександра О.пександровича буlrо обрано Головою НаглядовоТ
ради.
Вiдповiдно До Рiшення одноосiбного засновниt(а Ф<lнду Nэ з вiд 28.||.2Ol9 було затверджеt{о
текст Регламенту та IнвестицiйноТ декларацiТ Фон,цу.
предметом дiяльностi Фонду

i результатiв дiяльносr,i Фонду здiйснюеться
управлilrня активами KPEIII-IHBECT).
Бухгалтерськи1-1 облiк операцiй

z.,

l'ов

кксlпlпанiя

з

АТ КЗНВКIФ (ГРОТОН ГРУП)
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТI{ОСТI
станом на

у

З1

грулня 2020 року та за piK, що закirт.lився зIв}IаIIеною датою

muсяч ах укр qiH cbk\,!x ерuв ень

1.2.Вiдомостi про Компанiю з управлiнllя актIIвами
Товариство з обмеrкеноrо вiдповiдальнiстю <КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННrI АКТИВДМИ (РЕДIIHBECT) (надалi - куА або Товариство) зареестроване вiдповiдrtо до чинного законодавства
23.12.2010 року як компанiя з управлiння активами.,Щоговiр про управлiння активами
корпоративного iнвестицiйного фонду Ns 29-1 1-2019 вiд 29.1 1.2019
року.
ПредметоПl дiяльностi Товариства е управлiнrrя

активами iнститушiйних iHBecTopiB. Щей вид
ВИКлюЧним
ДiЯЛЬНОСТi
в}Iдом професiйноТ дiяльностi на фондовому ринку т,а не може
поеднуватись з iншимLI видами професiйrrоТ дiялыtостi lla фондовому
ринку, KpiM випадкiв
передбачених чинним закоFIодавствоl\{.

е

OcHoBHi вiдомостi про Товариство наведеlti в таблицi:

Товариство з

Повне найменування:
Скорочене найменування :
Органiзацiйно-правова форма:
Код за еЩРПОУ:
КраТна реестрацii:
Лiцензiя на право здiйснення
професiйноТ дiяльнос,гi

:

обмеженою

вiдповiдальнiстю

(КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ (РЕДIIHBECT)
ТоВ кКУА (РЕДI-IНВЕСТ)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
з7450981

yKPAIHA

Рiцення НЦКПФР }ф 420 вiд14.04.2016 року Про налання
лiцензiТ НацiональноТ KoMiciT
цil.tних паперiв та
фондового ршIку щодо професiйноТ дiяльностi на
дiяльнiсть з управлiння активами
фондовому ринку
iнституцiйних iHBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння
активами)
Строк дii лiцензiТ: необмежений.
вул. Велика Житомирська, 15Б, м. КиТв, 01001. УкраТна

з

-

Мiсцезнаходження:
Офiцiйна cTopiHKa в IHTepHeTi:
Адреса електронноТ.пошти
Телефон:
:

2.

h_rtдrllvrцruJgadr-rш

9

s,!дgп1,

u

а/

ted"l:]лJaeýt@-цlgJrg"t

+380 44 2]20494

ОПЕРАЦIЙНШ СШ,РЕДОВИIЦЕ, РИЗИКИ ТА ЕКОНОМIЧНI УМОВИ

Фонл здiйснюе свою дiяльнiсть

в YKpaTHi. ПогIри те, [цо eKoHoMiKa УкраТни вважаеться
ринковою,
вона продовжус демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, шtо розвиваеться. Taki
особливостi характеризуються, але не обмежуtоться, IIизьким piBHeM лiквiдностi на
ринках
капiталу, високою iнфляцiею та зFIачним дефiцитом балансу державних фiнансiв та зовнiшньот
,горгiвлi.

Пiсля значного погiршення в 20|4 i 20l5 роках, rIинiшня полiтична та економiчна ситуацiя в
У 2020 роцi уряд УкраТни продовжуе здiйснювати всеосяжну
програмУ структурноТ реформи, спрямованоТ на усунення iснуючих диспропорцiй в економiцi,
державних фiнансах та управлiннi, боротьбi з корупцiею, реформування судовот системи з метою
забезпечити умови для вiдновлеIII{я економitси в KpaTHi.
YKpaTHi залишIаеться нестабiльною.

СтабiлiзаЦiя еl<ономiки УкраТни у найближчому майбутньому залежить вiд
успiшностi дiй, яких
вживае уряд, та забезпечеrlня безперервноТ фiнансовоТ пiдтримки УкраТни з боку мiхснародних
донорiв та мiжнародних фiнансових усlанов. 9 червня 2020 року Рада МВФ ухвалила 18-мiсячну
програмУ кредитуваНня длЯ УкраiЪИ Stand-bY (надалi _ SBA) загальноtо сумою близько 5
мiльярдiВ доларiВ CIIIA. 11 червнЯ 2020 рокУ УкраiЪа отримаJIа вiд МВФ перший транш
ПРОГРаIчlи кредитуваItня в сушti 2,1 мiльярда доларiв сшА, якi були спрямовано
до ,Щержавного
бюдяtету Укратrlи. Затвердlкення програми МвФ icToTHo пiдвиlцуе здатнiсть Укратни викона.ги iT
24

АТ <ёНВкIФ (ГPOTOH ГРУП))
IlримIтки до ФlIjАI{совоi звIтностI
станоп,l на З

l грудtlя 2020 року

та за piK.

rt1o

закiн,tttвся зазI{аче}lо{о датою

у пluсячах y{pai.Hcblкllx Zpll\eHb

у 2020 роцi, що зреIIIтоIо 0прияло фiнансовiй та макроокономiчнiй
Проте прийнятгя рiшення МВФ про наданFIя наступних траншiв цiсТ
ПРОграМи залежитиме вiд успiху УtсраТLtи у виконаннi умов Меморандуму про

ВаЛЮТl{i Зобов'язання
СТабiЛЬНОСтi в KpaTrIi.
КРеДИТНОТ

еКОНОмiчнУ i фirrансову по.гliтику, якого УкраТна плаFIус дотримуватись у ходi реалiзацii програми
SBA. FIa ДаТУ Випуску цiеi фiнансовоi звiтностi УкраТна не отримувала наступнi траншi програми
КРеДИТУВаНIIЯ, схВаленоТ Радою МВФ 9 червня 2020 року, що створюс ризики сприяннtо

фirrансовоТ та MaкpoeкoHo.1lloT стабi.шьностi в

202l роцi.

нацiоналыrllрf банк Укратни продовжус дотриN{уватись полiтики плаtsаючого валIотIlого курсу

ГРИВНi. Протягом 2020 року офiцiйний обп,riнний курс гривнi до долару США Нацiонального
баirКУ УкраIrrи (надалi -НБУ) зIчlеншIився на19,4Yоз2З,6862 гривеI{ь задолар CIПA rla 31 грудlня

2019 року до 28,2746 гривень за долар CIIIA на 31 грулня 2О2О року. Протягом 2020 pony ГlЬV

У 2020 роцi споживча iнфляlliя HecyTтeBo збiльшилася на 0,9Оhi становИла 5,0Оlо в порiвняннi з
2019 роком (4,|О/о1, а падiння реального ВВП в 2020 роцi становило -7,5ОА до 2019 року, що t:
РеЗУЛЬ'Гаl'ОМ карантинних обмежеl-tь внаслiдок протидiТ COVID-l9, запровадЙених Кабiнетом
MirricTpiB УкраiЪи в березнi 2020 року.
lл -л л-_ТаК, З.ПоЧатку 2020
рокlr, розпочалося поширення I{ового KoporraBipycy, якии отримав I{азву
COVID-19, Здатного викJIIIкати важкi наслiдкItо lцо призводять до загибелi людини. Всесвiтня
ОРганiзаrдiя охорони здоров'я 3l сiчня 2020 року оголосила надзвичайну сиrуацirо в областi
ОХОРОНИ ЗДОров'яо а в березlri 2020 року - про початок пандемiТ в зв'язку зi стрiмким поширеFIням
COVID-l9 В европi та iнших краТнах cBiTy. Заходио що вживаються по всьому cBiTy з метою
бОРОТЬби з поширенням COVID-l9, призводять до необхiдностi обмехсення дiловоТ активностi,
що впливае на попит, а такоrli до необхiдностi профiлактичних заходiв, спряIvIованих на
ЗаПОбiгання поширенню iнфеtсцiТ. На тлi цих подiй пiдвищилася волативнiсть цiн на нафту та
iHшIi сировинtлi товари, вiдбулося ослаблення украТнськоТ tривrti ;1o долара США i Свро, та И
гtiдвищилися ставки кредитування.для багатьох компанiй. що розвиваються. Незважаючи FIa те,
ЩО, на момент випуску даноТ фiнансовоТ звiтностi ситуацiя все ще знахолиться в процесi
РОЗВИтку, представлясться, що rIегативний вплив на cBiToBy eKoHoMiKy i невизrtаченiсть щодо
подальшого економiчного зростання можуть в майбутньому FIегативно позItачI,IтI,Iся на
фiнансовому становищi фiнансових резулЁтатах Фонду. Керiвництво Товариства уважно
СТеЖИ'l'Ь За ситуацiею iреалiзуе заходи щодо зниженIш негативного впливу зазначених подiй lla
Фонл.

i

З ПОчаткУ 2020 року сполох KopoHaBipyoy COVID-I9 розповсюдився по всьому cBiTy, вплинувши
На cBiToBy, eKoHoMiKy та фiнансовi ринки. Про,гягом 2021 року очiкуеться вплив на оцiнку

за справедливою вартiстюо на оцiнку очiкуваних
збиткiв lцодо вiдповiдних фiнансових активiв вiлповiдно до МСФЗ 9 ООФiнансовi
iНСтрУменти", а також на оцiнlсу знеtдiненlля окромих нефitrаrrсових активiв вiдповiдно до МСБО
36 "ЗнецiнеFIIIя активiв". Внаслiдок невизначеностi i тривалсlстi подiй, повОязаних зi сполохом
KoPoHoBiPyoy COVID-19, Товариство lleмae практичноi можливостi точно та rIадiйt.tо оцiнити
кiлькiсний вплив зазIIачен}iх подili rra фiнаtrсовий стан i фiнансовi результати дiяльностi в 202|
РОui. В теперirrrrriй час 'Говари.r"о yuu*"o слiдкус за фiнансоurпi, *rч.пiдками, викликаними
фiНаНСових iHcTpyMeHTiB, що, оцiнлою,гься
КРеДИТнИх

зазначеними полiями.

3. ЗАГАЛЪНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФIIIАНСОRОI ЗВIТIIОСТI
3.

l. .Щtlстовiрне подання та вiдповiднiсть МС<IrЗ
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станом на З l грулttя 2020 року та за pik, що закiнчився зазнаtlеflоtо латою
у пlчсячах ylipqiHcb\Llx Zрцвань

Фiнансова звir,нiсть АT (ЗIIВI(IФ кl-Ро,гоl{ грУП> е
dliHallcoBoю звiтгliстtо загального
призFIаLIенНя, яка складеtlа з Iиетою достовiрrtого подання
dliнансового стану, фiнансових
результатiв дiяльностi та гl)оlI]ових tloT,oKiB Фонду для задоволеIIня iнформацiйних потреб
lliироltого кола корисr,увачiв при прийняттi ниlчlи еконоплiчt{их
рiшень.
3,l .1. Концептуалыlа основа нада}лFIя фiнансовоТ звiтностi
'ГоварlтствО застосовуе

Мirrtнародгli Сr,анларти ФiнансовоТ Звiтностi (llадалi - МСФЗ) для
звiтltостi згiдllо норй cTaTTi l2-1 Заlсоllу УlсраТrIи кПро бухгалтерсысий облiк та
tPiHallcoBy звiтнiстЬ в YKpaTHi> п- 996-XIV вiд lб лрIпI{я l999
року (зi зпriнами та доповIlеннями).
cbiHaHcoBoT

З.1.2. ToBaPltcTBo сКладас фiнансову звiтнiсть Фонду вiдповiдно

до вимоI. мсФз.
Фiнансова звiтнiсть е складеtlоlо вiдповiдrrо ло МсФз тiльки тодi, якщо вiдrrовiдае BciM вимогам
чинниХ мсФз, якi е обов'ЯзI(ови]иИ для виконання на дату склаllаrtгIя
фiнансовоТ звiтностi. /{ля
складан}IЯ фiнансовоТ звiтностi застосовуlоться мiяtllароднi стандарти
фiнансовоТ звiтностi, якi
офi rli йно оприлIодненi на веб-сайтi М i HicTepcTвa
нагIсiв
УкраТни.
фi
3.1.З. MeToro фiнаltсовоТ звir,ностi Фонду е надаFIня
фiнансовоТ iнформацiТ, яка с корисною
llИНiШI;iХ
Т-а ПОТеНцiЙНИх iHBecTopiB, позикодавцiв та iнших кредиторiв
ДЛЯ
у прlлйняттi рiшень
про надаtltlя pecypciB Фонду.

З.1,4. Фiнансова звiтнiсть Фоrlду складаеться нА ocнoBi припущеIJня, tцо Фонд
дiс на
безперервltiй ocrIoBi i залишатIЛметLсЯ такиМ у досяrt(ному майбутньому (упродовтt наступнI4х
дваналцяти мiсяцiв).
3,1,5, Якiсrli хараliтеристиI(и корисноТ
фiнансовоТ iнформацiТ визначають типи iнформацiТ,
tlайiмовiрнiше,
що
с найбiльш корисними для нинittlнiх та потенцiйнlлх iHBecTopiB,
регулюючих
органiв для прийнятт,я рiшень на ocHoBi iнформацiТ, tl{o надаtIа
звiтгlостi.
Фiнансова
у фirlансовiй
звiтнiсть Фонду базусться на I{аступних характерис.гиках:
З,1 .5.1 . Основополоittтli

якiснi характеристики:

дар9jltдsfh - доречна фiнансова iнформацiя може сприч инитивiдмiнllостi у рiшеrlнях, якщо
вона мас rlередбачувану цiннiсr,ь, пiдтверджувальну цiннiсть або i те, i
друге;
qщIсц19]ь - iн(lормаLliя с суттсвою, якщо if вiдсутнiсть або неправильrlе подання

IJплl4}IутрI на

рiшення, якi прllймають користувачi на ocltoBi фitlаноовоТ звiтнос.гi;

Mo)I(e

драЕддвq цqдацltя - щоби бути корисrtоlо, фillаttсова iнформацiя повиtIIIа }te лиltlе подавати
вiдповiдrli явища, вона tIoBl,tHI{a TaIto)K правдивО полавати явиш{а, якi вона призначена подавати.
ЩобИ бути доскОнало правДивим подаIJIlям, опис llовиrlен rчIати три характеристики. BiH мае бути
повним, нейтральним та вiльним вiд tlоми.lIок.
з, | .5 .2. Пос ил юtо.l i

я

r<

icH i характерлlстI,Iки

:

зiставнiсть - дас змогу користувачам iдеltтифiкуват1.I та зрозl,мiти подiбностi статей та
вiдмiнностi пliitt нимлr;
!4!2щдцц,с_Щ гI9р9дiркЛ - лопоN,liiгае запев1,Iи,гl4 корI4стувачiв у томУ, rцо iнформацiя правдиво
полас економiчнi qз}tltlо, яlr:i вона призначена подавати;

свосчаснiсть - ознаLJа€ моrlсливiсть для осiб, якi приймають pittIetttlя, мати iнформацiю
BLIacl{O, так щоб ця irlфорrurаrliя п,lогrtа вl,]ли}lу,гLl на Txlri
рirllеrrня;
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зцазу_I41дl_с_],ь

зрозумiлоIо.

- класифittацiя, харill<теристика,га по,цаl]IIя iнформацiТ яtсltо i отI.Iсло робить

iT

з.1.6. Фiнаrlсовi звiти вiдобраясаlоть rPiHarlcoBi результати операцiй т.а iнших подiй,
об'сднуlочи Тх В ocHoBHi класИ згiдIlо з економiчнI,tми характеристикаIdи тобто, елементи
фiнансових звiтiв. Елементап,tи, що безпосерелньо пов'язанi з визltаченrIям (liнансового с.гану в

балансi, с аI(,гиви, зобов'язаtlllя та вjlас]Jиii капir,ал. Ак,глlвl4, зобов'язаtltlя та BлacItl,tii капiтал -- це
елемент1,1" якi безпоссредньо ttов'язанi з оцiнкоtо
фiнансового стану. Воllи вlазначаIоться так:

* це
ресурс, контрольоваIrий Фоrlдоп,t
надход)(е н ня м аl"tбутн ix elco tIobl i, tlих вlлгiд;
аI(,гиВ

R

рсзультатi минулих подiй, вiд якого o.1iKyloT.b

t

-

теперiшня заборгованiсть Фонду, яка виt{икае внаслiдок минулих подiл'r i
погаtlIенI{Я, якоТ, за очiltуваНням, сприЧиt{итL влtбу119 pecypciB, KoTpi втiлюють
у собi rчrайбутrri
економiчtli в14годи;
ЗОба.Д_SЗаДtiд

SДД9ДДЦ_ДДЦЦqд

,зобов'язань.

-- t\c залиull(ова LIacTKa в ilктивах Фонду пiсля вирах),ваI{ня Bcix його

Оцiнюlо,lи, чlа вiдповiдас сr:аття визначеItню активУ, зобов'язаIlня або власrlого кагIiталу,

'I'овариство звертае
увагу на cyTHicTb та економiчну 1rеальltiсть, а I{9 лиIJ]е на Тхнrо }оридиLIllу
(lopivrr,.

3.1.7. /{о опецiальноl,о розпорядження t<ерiвника 'I'овариствil вва}кати Bci актлlви, яlti
перебувають у IJласностi Фонду, коIrтроJlьованиN.lи й достовiрно оцiнеllими на пiдст.авi первiсноТ

BapTocTi, зазначеrlоТ в гIервLlннИх докуN,IеI]Тах tla моlчlеtlт,iхнього визIIання.

З.1.8. ВваЖатLl активами Ti об'еКти, яlti Ile викорl{СтовуIоться в ос1-1овнiй дiяльностi, але вiд
яких очiкуетLся одержаrII|я економiчлtих вигiд у вI.Iпадку ikньоI реалiзацiТ TpeTiM особам. Об'екти.
яlti не визна}оться аl(тивами Фонду, затвер.Llжуlоться спеtliальнllм розпоряд)(енням керiвника

'Говарис,гва.

3.1,9. Е.llементами, якi безпосоредIrьо пов'язагli
результати (суrсупний дохiд), с доходи ,га витрат}l:

:з

оцiнкоlо дiяльнос,гi в l}BiTi про фiнансовi

да-хц - tle збiльшеlIня еItоI]омi.tних вигiл ПРОТЯГОi\'l облiкового перiодlу у виглядi
налходженнЯ tII,I збiльtttсгlrlя корисносгi активiв або у вI,Iглядi зменIшеt{tlя зобсlв'язань"
рез),льтатоi\l Llого с збiльtttеtIня в.пасногсl ltalliTa,r)/, за в[lI{ятком збiльlUеннrI, псв'язаIIоl.t,l з
в[Iесками ччасникiв;

Ll14

цр|IрдjИ*- це змеrIШеIII,1я екоI{ОмiчниХ вигiд проr,Яt,оп,I обrIiкОвого перiоду у вtагля;li вибуrтяt

амортtlЗацiТ aKTllBiB або

у

вlлглядi виrlrlкl{еllня зобов'язань, l)езультатом Llого с зменшенtIя

власt;огО капiталу, за'I}инятком змеI]tilеllня, пов'язаrlоl,о з tsиIIла,гап{и
},часникаr\4

l]изначення лохолУ та витрат iденr,исРiкую,гь txlli ocHc-rBHi рl{си, але IIе ведуть l1o встаноtsJ(еllня
tсритерiIв, яким Bo[I1,1 llовиннi вiдLlовiдати перед визнаI]tIя]ч! Тх Звiтi про
5,
фiнансовi результати
(сукупllиiiлохiд;.
3.1.10. ir4айбутня екоllомiчна виГода, втiлена в aKTltBi, с потснцiалом, який

NIo)I(е

сприяти

tlадходiкеtt1,1ю (прямtо або непрямо) грошових ltоштiв i Тх eKBiBa.lteHTiB до сDонДУ. [1о.генцiал пtолtе

бути продУктIlвни]\1, тобr,о частиIlоIо операцiйноТдiяльностi суб'скта l,осподарюваrIIля. I]iH пIoiIte
ltебирати ],aкo)i( форми KorlвepToBarlocTi 1, г,рошовi I(Oшl,Ll або Тх еквiвалснтлt або спроlчlоrкностi

змеIlшуватlt вiдтilt грошовLlх ltошlтilз, наприклад, коли альтернативний Ilpollec зменшус
опсраrliйrлi витрати.
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3.1.11. Стаття, яка вiдповiдас визlrаченню еJIемента, вLIзнаеться у фiнансовоi звiтностi
ФОНЛУ, якЩо е ймовiрнiсть надход}кення або вибуття буль-якоТ майбутньоТ економiчноТ вигоди,
ПОВ'ЯЗаНОТ Зi cTaTTeto та стаття мас собiвартiсть або BapTicTb, яку можна достовiрно визначити.
З.1.|2. Щля ск.шадання фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвництво Товариства
Здiйснюс оцiнку активiв, зобов'язань, доходiв i витрат на ocHoBi принципу обачноотi.
Концептуальною осново.ю фiнансовоТ звiтностi Фоrrду за piK, що закiнчився 31 груllня 2020 року,
е Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ), вклlочаючи Мiжнароднi стандарти
бУХГалтерсЬкого облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
СТаНДаРтiв бУхгалтерського облiку (РМСБО), в релакцiТ чиннiй на дату складання звiтностiо що
офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнаrrсiв УкраiЪи.

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть ФЬнду чiтко та без буль-яких застережень
вiдповiдае BciM вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на дату
СКЛаДання звiтностi, доlримання яких забезгlечуе достовiрне подання irlформацiТ в промiжнiй
фiнансовiй звiтностiо а саме, доречноТ, лостовiрноТ, зiставноТ та зрозумiлоТ iнформацiТ.

ПРИ Складаннi фiнансовоТ звiтностi Фонду, Товариство керувалося також вимогами
НаЦiОнальнIIх законодавчих та норматI,Iвних aKTiB щодо органiзацiТ i веденпя бухгалтерського

ОбЛilry та складання фiнансовоi звiтгlостi в УкраiЪi, якi не суперечать вимогам

МСФЗ.

МСФЗ, якi набули чиflIlосl"i

з 01 сiчня 2020 року.
ТОвариство застосувало TaKi HoBi стандарти, тлумачеI{ня, змiни до стандартiв, включаючи
СПРИЧt{НеНi ними змiтrи до iнших стандартiв, з датою початкового застосування 1 оiчня 2020
року
при склаланпi цiсТ фiнансовоТ звiтlлостi:
. Коrtцептуальна основа фilлансовоТ звiтностi - у новiй редакцii оIловлеFIо структуру документа,
визFIачення активiв i зобов'язань, а також додано HoBi положенttя з оцiнкрt та припинення
ВИЗНаtIня активiв i зобов'язань, подання i розtсрлrття ланих у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ;
. МСФЗ 3 <Об'еДнання бiзнесу> - змiни:]апроваджують переглянуте визначення бiзнесу.
. МСБО 1 <I1одання фiнансовоТ звiтностi> та МСБО 8 <Облiковi полiтиtси, змiни в облiкових
оцiнках та помилки> - змiни уточнюють визначення cyTTeBocTi, пояснення до цього визначення
Та застосування цього поняття завдяки включенню рекоNIендацiй щодо визначення, якi
ранiше
були наведенi в iнших стандартах МСФЗ;
МСБО 10 кПодiТ пiсля звiтного перiоду>; МСБО 34 <Промiжна фiнансова звiтнiсть>; МСБО
37 <Забезпечення, yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи>; МСФЗ 2 кП;lатiж на ocHoBi акцiй>;
ПОСiбНИК з застосування МСФЗ 4,<,Щоговори страхування)); Основи для висновкiв до МСФЗ 17
KCTPaxoBi контракти)> - у Bcix випадках словосполуLIеI{ня <<окономiчнi рiшення> замiнено словом
<рirпенttя>, а поняття (користува.ri> звужено до ((основних користувачiв>;
. МСФЗ 9 <Фiнансовi iHcTpyMeHTD); МСФЗ 7 <Фiнансовiiнструменти: розкритгя iнформацii)l;
МСБО 39 <Фiнансовi iнструменти: визFIанIIя ,га оцiнка> - змiни стосуються проtIентних ставок
(TaKi ЯК LIBOR. EURIBOR i TIBOR), шо виI(ористовуються в
рiзних фiнансових iHcTpyMeHTax:
вiд iпотечнлtх кредI,1тiв до похiдних iHcTpyMeHTiB.
3.2.

.

Поправки:
ЗМiНИ.llи Вимоги

до облiку

хеджування: гrри облiку хеджування передбачаеться, що
КОНТРОЛit,НИЙ показник процентноТ ставки, на якому засttованi грошовi потоки, ш(о хеджуються i
грошовi потоки вiд iHcTpyMeHTy хеджування, не змiниться в резуJIьтатi реформи;
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мсФз, якi

набч;rи .rинностi з 01 сi.rня 2020 року, на фiшансову звiтнiсть.
за оцiнколtl керiвництва Товариства, застосуванIlя сl.андартiв не впливае на фiнансовий cTart
Фонду.

3.3. tsплив

3.4.

МСФЗ та iнтерпре,гацii КТМФЗ, якi ще

не набули чинностi

Змiнtt. do сmанс)арmiв, ефекm,uвна dаmа засmосуваrlня якLlх лtасmупае з

] сi,tttя 202 t року;
Фiнансовi iнструменти, i\4СБо 39 Фiнагlсовi iнструменти: Визrtання та оцiнка,
мсФЗ 7 Фiнансовi irrcTpyMeHT1.I: Розкри,ггя irIформацiТ, l\{СФЗ 4 CTpaxoBi коtIтракти та МСФЗ 16
Оренда - зп,Iiltl.t стосуютьсЯ облiкУ хеджуванНя, розкриТтя iнформацiТ та змiни договiрнлtх
грошових потокiв.

о МСФЗ 9

Змiнtt

0

сmанdарпliв, eQleKmuBHa dаmа заспlосуваrr|ш яlQlх llсlсtпупа€ з 0 ] ci.,tHst 2022 року;
<OcHoBHi засоби> - зпцiIlи стосуються забороrlи вираховувати з вартос,гi осlловгIих
засобiв cyMi,l, отри1,1анi вiд реалiзацiТ виробllе}rlIх предмеt,iв, коJtи коплпанiя готуе aI(TLIB до його
с)о

о МСБо lб

11iл

ьовс_lго виI(ористанIIя

, МСБО

;

37 кЗабезПече[Iня, непередбаЧенi зобов'ЯзанIIЯ та непереДбаченi ак,I,иtsи) - уточrIення,
п{одо (витрат на викоI]ання договору);

о МСФЗ 3 <<Об'еднtlння бiзнесу)

- додано вI4}{яток щодо зобов'язань i умовних зобов'язань, а
такоЖ актуалiзаlдiя посl.t:lань в МСФЗ GFRS) 3 lla Концептуальнi основи пiдготовкl.t
фiнансовоТ
звiтносr,i, lle змiIlIоюltl] виtиог до облiку для об'еднання бiзнесiв;
' L[{ОРiЧНi ПОПРавкll в МСФЗ (201S-2020): МСФЗ (IIrRS) l - Погlравка дозволrlс до,liрньомlу
гliлприемству, що застосовус IF RS 1 : D l б (а) (яке tlереход}lть на МСФЗ пiзнiltlе овоеТ
ма]tринськоТ rсомпанiТ), виконати оцiнку накопI.IчеI{ого ефекту курсових
рiзниtlь у склtалi iншого
сукупногО доходУ - на пiдсТавi тaKoT оцiнки, виконаноТ MaTepL{HcbKoIo ко]!Iпанiеlо на дату rf
персхолу на МСФЗ:
О LllОРiЧlli ПОправlси в МСФЗ (201S-2020): ТVIСФЗ (IFRS) 9 - ГIоправI(а yToLlHIoe характер
коr,tiсiйrIоТ винагородl'l, Що вклIочасться в (10-вiдсо,гковий> тес,г при припиltегlнi визлlання
фi нагlсових зобов'язагlь;
о Щорiчlri поправкll в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) lб - ПоправI(а yToLIHK)e iлкlстративний
Irриклал N9 l3 до МСФЗ (IFRS) lб шляхом виклIоtIеtII{я tIрикладу ypaxyвaнHrl вiдшкодування,
о,гриманого оре}.Iдарспt вiд орендо/(авця в якостi компенсацiт за понесенi витрати на полiпlпегlня
об'i.кта оl)еIIди:
' LllОРiЧНi llогlравки в МСФЗ (20l8-2020): МСБО (IAS) 4l - Поправка виl(лючае вимогу IдS
4|:22, яка вl(азуе, lцо гIотоки гроLt]ових Itоtштiв, пов'язаrli з оподаткуванням, не вкJIючаються llo
розрахункiв справелливоТ BapтooTi бiолоl,iчних активiв. Поправка призRодить до вiдповiднос.r,i
lAS 4l i IFRS 13;
о МсБо l кгlоданrrя фiнансоlзот звiтностi> - Поправклt роз'ltснtоIоть критерiй )z МсБо l для
lсласифiltаЦil'зобов'lIзанI{я ,IK /lовгоотроI(оl]ого: вимога до суб'сttтil господар}оваIiIjя мати право
вiдtсllзсти погашеItrtя зобов'я:lалlня принаймl;i на 12 плiсяrtiв tliс.пя звiтIrого перiолу;

, МСФЗ

KCTpaxoBi кон,граliт,и> - crcHoBHi вL.lмоги: вI,Iклtочеtltlя деяк1.Iх видiв договорiв зi сфери
засl-осуваFIня МСФЗ l7; сllроIцеllе лоданtlя активiв i зобов'язаlIь, поI]'язаllих з договорами
17

29

В ЗВiТi про фiнансовий cTaI{; вплив облiкових оцiлtок, зроблених в попереднiх
ПРОмiЖних фiнансових звiтностях; спрощеIrий облiк зобов'язань по врегулюванню збиткiв за
договорамио якi виникли до дати переходу на МСФЗ 17.
СТРаХУВаННЯ

3.5. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта,

сryпiнь округлення

Валюта подан}ш фiнансовоТзвiтltостi Фонду вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою
ВаЛЮТа Украtни - грив[uI, складона. у тLIсяLIах гривеtIь, округлених до цiлих тисяч.
3.б.

е

нацiональна

lIрипущення про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть Фонду за piK, що закiнчl,tвся 31 грудня 2020 року, пiдготовлена виходячи з
ПРИПУЩенНя безперервносзi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення
ЗОбОв'язань вiдбувасться в ходi звичайноТ дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включае кориryвання,
ЯКi НеОбхiДно було б провест1.1в тому випадку, якби Фонд не мiг продовжити подальше здiйснення
фiНаНСОво-господарськоТдiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
3.7. Рiшення про затвердження фiнансовоi звiтностi

РiЧна фiнансова звiтнiсть Фонду затверджуеться до вLIгtуску (з метою оприлюднення) керiвником
ТОВаРИСтва 30 березня 2021 року. Hi учасниклr Товариства, Hi iншli особи не мають права вносити
зпtiни до rlieT рiчноТ фiнансовоТ звiтностi пiсля iT затвердх<ення до виtIуску.
3.8. Звiтний перiод фiнансовоТ звiтностi

Звiтним перiодом, за який формуеться рiчна фiнансова звiтнiсть е гrерiод з
Зl грулня 2020 року.
4.

cyTT€BI

0l сiчня

2020 року rro

положЕння оБлIковоi полIтики

основи оцiнки, застосоваIli при складаннi фiнансовоi звiтлIостi
Щя фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторl.tчноТ собiвар,гостi, за винятком оtliнки за
СПРаВеДЛИВОЮ вартiстю або амортизованою собiвартiстю окремих
фiнансових iHcTpyMeHTiB
ВiДПОВiдrrЬ до IVIСФЗ 9 <ФittaHcoBi iнструменти)), з використаrIням методiв оцiнки
фiнансових
iHcTlryMeHTiB, дозволених МСФЗ l3 кОцiнки за сIlраведливою вартiстю>. TaKi методи оцiнки

4.1.

використання бiрrкових котирувань або даних про поточну риtIкову BapTicTb iншого
аНаЛОГiЧНОгО за характерошt iHcTpyN{eHTy, аналiз дискоI{тоI]анLIх гроrrlових потокiв або iншi моделi
ВИЗНаЧеННЯ СгIраВедливоi BapTocTi. ПередбачуваIIа справедлива BapTicTb
фiнансових активiв i
ЗОбов'язань визначасться з використанням наявноi iпформацiТ про риFIок i вiдповiдних рrетодiв
оцittки.
ВКЛIОЧаЮтЬ

4.2.

Загальili полоrкення щодо облiкових полiтик

4.2.1. Основа формування облiковrлх

полiтик

облiковi полiтики - KoHKpeTHi принцIапи, осIIови, домовленостi, правила та практика, застосованi
СУб'ектом господарювання при сIuIаданнi та поданнi рiчноТ фiнансовоТ звiтностi. МСФЗ наводить
облiковi п<lлiтики, якi, за висновком рмсБо, даIоть змоry скласти таку рiчну фiнансову звiтнiСть,
ЯКа мiс'гитиме доречну та достовiрну iнформацiю про сlпераrцii, iнrшi подiТ,га
умови, до яких вони
ЗаСТОСОВУЮться. TaKi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив ik застосування е несуттсвим.
30

АТ <Зltl]кlФ (I'POTOFI t'РУП>
приN4I,гки ло ФII IАнсовоi звIтt{остI

станоМ на З I грl,дrIЯ 2020 рокУ та за piK, що закiнчltвся зазначgliою датою
у lпuсячах .укрaiнcbkttx зрLtвень

облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвниrlтвом Товариства вiдповiдно
ДО ВI,tМОГ МСБО 8 кОбЛiковi полiтики, змiltи в облiкових оцiнках,га помItлки) та iншLtх чиннl1х
МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти>.
4.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках

Товариство обирае та застосовуе облiковi полiтlrки послiдовно для подiбrlих операцiТ, iнших
подiй або умов, якшtо МСФЗ конкретно не врIмагае або не дозволяе вIlзначення категорiТ статей,
ДЛЯ ЯКtlХ iНШi полi'гики N{ожуть бути доречними. Змiнлt в облiкових полiтиках не вiдбув алися.
4.2.3. Форма та назвIl фiнансових звi,гiв

перелiк та назви формr рiчнот фiнансовот звiтностi Фонду вiдповiдаю,гь вимогам, встановленим
1 <загалънi вимоги ло фiнансовоi звiтностi>. Примiтки ло
рiчнот фirrаlrсовот звiтностi
вiдповiдаIоть виIчtогам МСФЗ.

нп(с)Бо

4.2.4. Методи поданIIя iнформацii у фiнансових звiтах
ЗгiднО мсФЗ та враховУrочи }{П(С)Бо 1 Звiт гrро сукупний дохiд передбачас подання витрат,
визнаних у прибутку або збIlтку, за класифiкацiею, осItованою на методi кфункцiТ витрат>-або

ксобiвартостi реалiзацii)>, згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до
частинИ собiварток;тi чи, tIаприклаД, витрат на адмiнiстративну дiяльнiсть.

ix

функцiй як

ПредставленIш грошових пQтокiв вiд операцiйноТ дiяльностi
у Звiтi про рух грошових кошlтiв
здiйснюетЬся iз застОсуванняМ прямого методу, згiдно з яким
розкриваеться irrформаtдiя про
ocHoBHt кJIаси надходжень гроцJових коштiв чи виплат грошових коlптiв. Iнформацiя про ocHoBHi
видI,I гропIОвIIх надхоД}кень та гроIIIовI,D( виплаТ
форrrлустьСя на

4.3.

пiдставi облiковрпr запltсiв Фонду.

Облiковi полiтикп щодо фiнансових iHcTpyMeHTiB

4.3.1. Визнання та оцiнкп фiнансових iHcTpyMeHTiB
'I'овариство вI4зI{ае
фiнансовий актив або фiнансоце зобQв'Язання у балансi, коли i тiльlси

воно с,mе с,гороноIо

Ko}ITpaKTHI{x,

кол1.1

положень щодо фiнансового iltcrpyMeHTa. ОперацiТ

з

прtlлбання або продажу фirrансових iнструп,tентiв визнаIоться iз засr:осуванням об;тiку за датою
розрахуFIку

строком виконанl{я фirrаIlсовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi
строком в}lкоtIаIIня зобов'язань до 12 плiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконанFIя

.3а

зобов'язань бi"гtьшtе l 2 пliсяrliв).
1'оварис,гtзо lсrlасllфiкус (liHaHcoBi акт1,1вИ як TaKi, що оцiнtоlсl.гься
1, I]одальшому або за
амортизоваrIою собiвартiс,гю, або за сIlраведлиl]ою вар,гiстIо Ila ocl{oIJi обох l.aKLIx чинникiв:
- lиоllелi бiзlrесу суб'екта господарIовання для
aKTI4BaM14;
уllравлiння
- харак,герИсти к

'Говарисr,во
-

вl4знаг

фiнаtlсов}Iм14

I(o

rIKpeTIl иХ грошов14Х пото Ki в ф i Hatlco во го ак.г}I ву.

гаl<i tсатегорii' (tiнансових активiв:
аI(тиви,
t_t1o оцiнtоютьOя за справсдливою варт,iстю, з вiдсlбра)I(еI{}{я
фiнансовi

tlсреоцiлlки у прибутку або зби.гt<у:
- (iiHallcoBi аl(1,иви, що оцiлttоються за амортизоваrrою собiвар.гiстlо.
ToBapllcTBo визнас TaKi кttтегорiТ фillансових зобов'язаtlь:
- (iiHarrcoBi зобов'язаrl1-1я, оцiнеrli за ам.ортизоваlIоIо собiвартiстlо;

зl

jvl

рсзуJIьтату

АТ кЗНВКIФ (ГРоТон

гРУП)

,-i.

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТFIОСТI

станом на 31 грулня 2020 роry та за piK, що закiltчився з€IзначеIIоIо

датою

- фiнансоВi зобов'язан1,1я, оrцiнеlri за справе/lлI4воIо вартiстю, з вiдобраiке}lням
резульl-ату
переоlt,iнltи у прибу,гку або збl,rтку.
Пiд час гlервiсного визнання фirlагlсового аItтиву або фiнагrсового зобов'язанllя Товариство
оцiнюс ix за справедливою вартiстю.

при припигtеннi визнання фiнансового активу повнiстю рiзницlо мiлt:
а) балансовою BapTicTlo (оцiIJеноIо на дату прI4IlиIIсIJI{я вI4знання) та

б) отриманою l(омпеrlсацiсю (вклlочаlо.lи будь-якийt новий отриманий актив мiгlус будь-яке нове
взяте зобов'язання) RрIз}IаIоть у прlлбутку або збlлтку.

Фiнансовий актиВ оtliнlое,гься за аN,IортиЗованоЮ собiвартiстю, якщо BiIl придбаваеться з MeToIo
одерI(ання договiрних грошових гlотокiв i договiрнi умови фiнансового активу генеруIоть
грошовi потоки, KoTpi е суто виплатами оснОвноТ cyMlt та проценТiв на llеltогашену LIacTI(y
ocltoBHoT

cyM1,1.

товариство визнае резерв пiд збитки для очiкуваriих l(редитrrих збиткiв за фiнансовим активом,
який облiковусться за амор.гизованою вартiстю.

облiкова полiтика щодо подальшот оцittки (liнансових iнструмегlтiв розкрива€ться
вiдповiлних роздiлах облiково гtолi,гики.

ниiкче у

4.3.2. Грошовi lcoшlTIl
l'porIloBi коштИ скла/lаIоться з готiвки в Kaci та KotrlTiB на поточ}lих paxyllкax у банках.

Грошовi кошти -- це l(opoTKocTpoKoBi, високолiквiднi i1-1вестицiТ, якi вiльно коI{вертуються у
суми грошових коштiв i яltим притаманний rrезltачtлий ризик змiни BapTocTi. Iнвесr,ицiя

вiдоп,ti

визначастЬся зазви.Iай як еквiвалент грошовИх коштiВ тiльки в разi короткого строку погашеIlI{я,
наприI(Jlад, протягом Ile бiльше HilK три мiсяцi з дат!l придбанtlя.

Гроrlовi кошти

Mo)I(yTb утримуRатиQя, а операцiТ з ними проводитися в нацiона.пьнiй валютi та в

iноземнiй валютi,
lноземгIа валюта
Припliток.

- це

валIота iнша, нiж функцiональна валIота, яка визнаtIена

Грошовi кошти визFIаються за

yMoBI.1

у п. 3,5.

цих

вi;lповiдностi критерiяl\{ визна}]ня акгивами.

Полальша оцiнка гроlIlовLlх коrrrтirз здit"lсtltосr-ься за сгIравеllл1.Iвоrо вартiстю, яI(а дlорiвrrюс

ном iна"llьнiй BapTocTi.

I1ода:lьша оцiнка грошових lсоштiв, представJIенI.1х депозитаl\,lLt, здiйснюеться за амортизованоIо

собiвартiстю.

ГIеРвiсна оцiнка гроlJIових коштiв в iноземнiй валютi злiйснrосться
у функцiональнiй валютi за
офiцiйними Kypcaм1.1 I-Iацiоrrального банку YKpaTlllI (НБУ).

У

разi обмеrкення права вLIкориста}lня коштiв на поточFIих рахунках в банках (наприклад, у
випадку пррlзllачегlllя НБУ в банкiвськiй ycTarroBi тиI\{LIаOовоТ адмiнiстрацii) цi актив1а мо}куть
бути кrtасифiкованi у складi непоточних akTptBiB. У випадку прийняття НБу рiшення про
лiквiдаrдiЮ баtlltiвськОТ ycTaHoBlr та вiдсУтностi йrvloBipttocTi повернення грошових коштiв,
визнання Тх як активу припиняеться i lx вар,гiсть вiлоСjрахttiеться у складi збиткiв звiтного перiолУ.
з2

А]' ({iнtsкIФ (ГРоТоII ГРУtI))
п

рим Iтки ло ФIнАI-Iсовоi зв IтtIос,гI

сTa}Io]\,I

У

l11u

на З

l

грулttя 2020 року та за piK, ltlo закillчився зазначеtIою датою

сяч ах ))кр aii1 cbqltx 1puB 0н ь

4.3.3. Фiнансовi актлIви, що оцiнюютьсrl за аморти:rованою собiвартiстю
Що фiнансових активiв, tцО оцiнюlоться за амортизованою собiвар,гiстю, Товарис,гво вiдноситr,

dепозаmu, dебiшорську заборzовалtiспоь, у mOму .tuслi позакu,

пiс.ця первiсtrого tsизна}Iня подальLша оцiнка дебiторськот заборгованостi здiйснюеться за
амортизованою собiвартiстtо, застосовуIочи мето,ц ефективгlого вiлсотка

ЗacTocoByIo,tl.t аналiз дисконтованих грошовI,Iх потокiв, Товариствсl RикорлIстовуе одну чрt кiлька

ставок дl4скоItту, KoTpi вiдповiдають переважаючим I{a ринку HopN,taп,t доходу для фiнансових
iHcTpyMeHTiB, якi мають в ocHoBHoIvIy подiбнi умови i характеристики, включаючи кредитну
ЯКiСТЬ iНС'гРумента, залиtпок строку, протягом якого ставка вiдсо,гка за контрактом е
фiксованою,
а такоЖ залишоК строкУ до погашення ocнoBttoT cyMl.t та валютуо в якiй здiйснюватимуться
платежi.
ТОВаРиство оцiнюс станом на кожну звiтну дату резерв пiд очiкуванi lсредитнi збитк1.I за
фilлаrtсовIlм iltcTpyMeHToM у розмiрi, що лорiвнюе:

-

12-П,riСЯЧним

очiкуванIlм кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не

зазнав зIIачного зростання з моi\{ен.гу первiсного визнання;

- ОЧiКУваним кредитнипr збиткам за весь строк дii фiнансового

iHcTpyN{eHTy, якщо кредитний

РИЗИК ЗатаКиМ фiнансовимt iHcTpyMerrToM зFIачно зрiс iз моменту первiсllого визнапня.

У ВИПадкУ фiнансових активiв кродитним збитком е тепер.iшня BapTicTb рiзrIичi мiж договiрrlими
грошовими IIотокаN,Iи, належIIими до сплати на Kopllcтb ФоrrлУ за договором i грошrовиl\{и

потоками, якi Фонд очiкуе одержати tla cBolo користь.

СтаноМ на кожнУ звiтну дату Товариство оцiнюео чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим
iHcTPyMeHToM значного зростаIIня з моменту первiсного визнання. 1-Iри виконаннi такоТ оцiнки
ТовариствО замiстЬ змiнИ оуми о.tiКуваниХ кредитI{иХ збиткiв використовуе змiну риiиlсу
I]астаннЯ 'дефо..IтУ (невиконання зобов'язань) протягом очiкУваного строку дiТ
фirrансового
iHcTpyMeHTa. f{лЯ викоilаннЯ такоТ оцiНки 'ГовариствО порiвнюе ризик Ilастання дефолту
(невико[iання зобов'язань) за фitТаlrсовlам iHcTpyMeHToM станом на звiтttу дату з
ризиком настання

ДеdrОЛтУ за

фiнансовим iHc,lpyMeHToM cTaIloM на дату первiсного визнанняо i враховуе при цьому
обгрунтовано rtео-бхiдну та пiлтверлlkувану iнфорплацiю, пIo с доступrIою без надмiрних вI,I,грат
або з,усиль, i вказуе на зIIачне зростання },Фед}lтного ризику з моменту первiсного визнаItня..
Товариствr) мохiо зробlп,и припущення про,l,е, що lсрелiлтний ризик за фiнанссlвитчt iHoTpyMeHToM
не зазнав значного зростання з моi\{енту первiсного визнання, якщо було з'ясоваIlо, що
фiНанСОвий iHorpyMeHT мае низький piBeHb кредитFIого ризику станом на звiтну дату.

у випалку фiнансового

akT}IBy, що е кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не е
ПРИДбаНипt або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим аI(тивом, Товариство оцilrюе
ОЧiкуванi l.редитнi збитки як рiзнltцю мiжс валсlвоtо балансовою вартiстю активу та теперiшньою
BaPTicTto очiкуваних майбутнiх грошовш( потокiв, дисконтованоIо за первiоною ефективною

cTaBKoIQ вiдсотка за фiнансовим а,ктивом. Будь-яке коригування визнаеться
збиr,ку як прлlбуток або збиток вiд зменшення корисностi.

в прибутку

або

T'oBaptrcTBo визнае бан_кiвськi лепоз}lти зi строком погашеtIня вiд чотирьох до дванадцяти
мiсяцilЗ з /{атИ фiнансовоТ звiтностi, в разiо якIцо l(oclpoкoB" ,,о.uurarl{я таких депозлtтiв
ймовiрно пр1.1зведе до знаltн1,Iх фiнаrlсових I}TpaT, в скrlадi поточн}tх фiнаlrсових iнвсстицiй.

ТоварИстВо вiдноснО бaHKiBcbltltx депозиТiв мае IracтyпHy модеJIь роэраулунку збит'ку вiд
знецillення фiнансового активу:
JJ

АТ (З[IRкIФ (ГРоТон ГРУlI))
примIl,ки до ФlнАнсовоТ звlтllос

гl

cTaItoM на 31 грl,дня 2020 року та за piK, tцо закiнчлlвся зазIIаlIеtlоlо датоIо

у

-

пхлlсяч

ах

yKI) ail

l

ськuх ZpltBeI tb

ПрИ розмiщеннi дспозитч в банIсу з висоI(ою надiЙнiстlо (Iнвестlлrliйний piBeHb рейтиI]l,у
uaAAA, uаАА, uаА, LtaBBB, та БагIки, що MatoTb прогноз <стабiльний> що прлlсвоюсться

якi BHeceHi до f]ержавtlого ресстру уповноважен1.1х
агентств
t{КL{ПФР
https://www.1,1ssmc.gov,ualrating-agencics/) на дату
реЙтllttгових
розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховуеться в залежностi вiд строку та умов
РОЗМiщення (при розмtiщеtltli вiд l до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складас 0%, вiд 4-х
мiсяrцiв до l року - 0,5Уо вiд суми розмiщенrlя);
РеЙТИНГОВими агеtIтствами,

-

ПРИ РОЗПtiШlеннi деltсl:зtлту в банку :з бiльш tIl4зькиNI l(редитним рейтингопI (спекулятивtлIлй
PiBeHb РеЙтингу, шlо присвоIоеться рейтинговимлl агентствами, яlкi BtteceHi ло,Щержавного

реСстру yпoBнoBa)I(e1-1t,tx рейтиIlгових агентств t{КЦПФР) на дату розмitt{ення KotttTiB
РеЗерВ збиткiв розраховуеться у розмiрi вtд5Yо до 10% вiд суми вкладу в залеrкностi в
рt_lзмiру ризикiв.
/{ е б i mо р

сь

Kcl

за б

ор

zо ва н iс
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БеЗУlvtОвttа дебiторська заборгованiсть визнасться як аI(тив тодi, tсоли Фонл 0тас стороною
логовору та, внаслiлок цього, набувас юридичне право одер}кати грошовi кошти.

ПеРВiСНа Оцiнка дебiторсько'i заборгованостi здiйснюсться за справедливою варт,iстю, яка
ЛОРiВНЮе BapTocTi погашення, тобто супti о,liкува}lих контрактних грошових потокiв на лаl,у
оцiIIlси.

ПiОЛя перзiсного виз}lанIlя подальша оцiнltа дебiторськоТ заборгованостi вiдбуваеться за

амортизованою варr,iс,гtо.

ПОТОЧну дебiторську заборговаttiсть без встановлеllоТ ставки вiдсотка Товариство оцiнюе за
cyN,lolo первiсного paxyllКy (lактури, якщо вllлив дI4сконтуванI{я е IIecyTTeBI{M.

4.3.4. ФiНаНСОВi активи, що оцiнюlоl,ься за справедливою BapTicTro,
результату 1,прибутку або зблlтку

з

вiлображенIIям

аttтивiв, що оцiнюються за справедл}lвою BapTicTlo, з вiдобраrкення]\{ результа,г)/
ПеРеоtliнки у прибутку або збитку, вiдгlосяlться акцiТ ,га паТ (частки) господарських товариств
та iHttli пото.ttti iPiHaHcoBi iнвестлrцiТ Фонду.
ЩО фirIаГrООВих

СtlРаВеДлllва вартiс,гь акцiй, якi вrIесенi дlо бiртtового списку, оцiнкlсться за бiржовI4м Kypcoivl
орr,ан iзатора ,горгiв:l i,

обiг бiльul як I]a олному орl-анiзаr,орi торгiвлi, при розрахунку BapTocTi
активiВ r-aKi iгlстрУмен,]-И оцiнюютьСя за курсоМ на основному ринку для цього активу або, за
вi,цсутгtостi осltовного ринку, tIa гlайспрt.lятливitпоплу ри[Iку для нього. За вiдсутностi свiд.tень
на I(ористь про,г},Iле)tного, риноI(, Ita якоNIу Т'овариство зазвичай здiйсгrюс операцiю продажу
аКТИВУ, ПРИЙМаеться за основниЙ риIIок або, за вiлсут1,lостi основного ринку, за

ЯКЩО aKlliT мають

lлайспрlлятлив i шt.rй риноl(.

При оrliI,rЦi справедЛивоТ BapTocTi aKTItBiB Фонду застосоtsукJться методи оцiнкlt BapTocTi, якi
вiдповiдаrоть обставинам та для якLlх с достатI-1ьо даних, щоб оцiнитI,l справелливу BapTicTb,
пtirксllмiзуЮч14 виI(ориСтання доречн14х вiлкритлtх даFIих та мiнiмiзуючи викориgl-ан}trl закритих
вхiдt,lих ланих,
ЯКЩО С пiдс'гави вва)кати, шlо балаlлсова BapTicTb суттсво вiлрiзняеться вiл оrIраве2lливоТ,
'Говарисr,во в1,1знаLlас спрzltsедливу BapтicTb за
допоNIогою iгlrrlих методiв оцiнttи. Вiдхиленrlя
]vIоя(утЬ бv,l-и зумовленi зна.lними зп,titlами у (liHaHcoBoMy cTaHi eMiTeHTa таlабо змiнапlи
з4
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у

lп

lt

ся

ч

2020 року та за piK, tцо заttitlчttвся зазrlачеtlою латоlо

ах ук р alj l chlll.\," р

ll

ве

l

t

ь

KoH'IollKl,ypll ринltiв, tIa яl(их eMil,eFIT здiйснюе oвolo дiяльtliсть, а ],ако)к змiнами кон'юнктурi
у
фоttдового ринку.
СгIраведлlава BapTicTb акцiй, обiг якttх зупинеtlий, У ToN4y .tислi цiнних паперiв еп,Iiтентiв, якi
lзключенi до СпискУ eMiTeHTiB. lцо MaIoTb озIлакИ фiктивностi, визначаеться з
урахуваtIням
наявностi cTpoKiB вiдновлення обiгу таI(их tlitlHltx паперiв, наявtrос,гi
звiтностi
TaI(I4x
фiнансовоТ
eMiTeHTiB, результа,гiв Тх дiяlльностi, cl.tiltyBal{Hя на,цходжеllня майбутнiх еltономi.Ilrих вигiд.

справедлива BapTicl,b частоI( господарських ,говариств оtliнюсться на пiдставi аllалiзу змiни
власIIого капiталу об'скта iнвестування.
4.3.5. Зобовiязання.

,

Кредиторська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання Фонду тодi, коли Товариство стае
атороною договору вiд iMeHi Фонду та,, внаслiлок цього, набувае юридичне зобов'язання
спла,гитl-{ грошовi I(оtI]ти.
ГIоточнi зобов'язаltня - це зобов'язаltня, яlti вiлповiдають однiй або декi.llьком iз нихtчеItавелеFIих
озI{ак:

- КерiвниЦтво

1'оваРисl,ва сподiвастЬся погасI,IТи зобов'яЗаrlня фiнансовим1,1 iНСт'рl,цаgllrrщ
ФондУ або зобов'язаIlня lliдлягас IIсtгашеI-IнIо протягом два}{адцяти мiсяцiв гliсля звiтllого
перiоду:

- Керiвництво'Говарlлства не мас безумовного права вiдстро.tIлти погашIенI,1я зобов'яэаrlня Фоrlду
Ilротя гом щонаiiменпIе дваIlадцяти м iся цi в l tiсля звiтного перiолу.

Г[оточIli зобов'язання l]изIlаю,гься за умови вiлповiдгlост,i визначсIlню
зобов'язаrlь Фоllду.

i критерiям

визI{аннrl

поточнi фiнансовi зобов'язання класиtрiкуютьOя як фiнансовi зобов'язання за аN,lорl,лIзоваt{оlо
вартiстЮ з вiдсlбраiКе}tнr]]чl результатУ переоцiнки у прибуr.ку або збитку.
Поточtlу кредиторську заборгованiсть без всталIовленоТ ставки вiдсотка ToBapltcTBo оцiнюе за
суlиоЮ первiсного рахунку dlакт5,ри, якщо вплив дисl(он,гуван}lя с несуттсвим.
4.3.6. Згор,f

il

II

IIrI

фiнаltсtlвlлх акти BiB та зобов' язаtIь.

Кре7диторська заборгованiсть вliзнае,гься як зобов'язанIlя Фонду тодi, коли Товариство стас
с,гороною договору вiд iпIerri Фонду та, внаслiдок цього, tlабувас юридичrlе зобов'язання
сIlлатити гроttlовi KolIlTI,I.
4.4.

облiковi полiтrtкlr щодо iншrих активiв та зобов'ltзань

4.4.1. ЗабезпечеIIIIrt

Забезltечсння Rиз[Iаю,гьсr], I(оJIИ Фонд N{ae теперiruню заборгованiст.ь (rорrлдичну або
ttoHcTpyl<T1,1BHy) внас.ltiдоtt МИн)/лоТ подiТ, icHyc йпловiрнiсть (r,обто бiльrле мо)кJIиво, нiяt
Ilемо)Iiливо),.шцо гtогашеIltlя зобов'язаItllя виIчIагатlлiчtе вибуття pecypciB, KoTpi втiлtоють
у собi
екогlомiчнi вигоди, i Mollctla достовiрно оцiнити суплу зобов'язtlrlлtя.
Фондt lIe створюс рсзерв ви,грат на опJlа,I,у 1_11орiчнtлх (осltовних 1,а лодаткових) вiдгlусток, Toк як
Hejvlae Ha["IN{aHI4x пpatliBtllrKiB (с iнс,гlrтУтопt спi.llыlого itlвестl,вання).
4.z{.2. Вlлплатлt ttрацiвIIIл I(a

п,I

r-а пeIlciii rIi зобов' язаItlrя

з5

АТ <GНВ{tlФ (I'POTOH I'P}/II))
примIтки до ФIнАнсовоI звI,гностl
cTaHoI\4 lta з l грулнlI 2020 року т,а за piK, tt1o заttilrчttвся

зазначе}lою датою

у пluсячqх укрqiнcbK|,lx apltBень

оскiлькll iнвестиlliйнлlй фонл - це

сформована за рахунок коштiв спiльного iнвестуванtlя
сукупнiсть майllа, корпора.тивних прав та iнших акт,ивiв псредбачених законодавством, BiH не с
к)ридичною особою.

I,iого активами управляе ToBapLIcтBo, ,гому
працiвttиками.

в lIього вiдсутнi

взаеп.tовiдносини

з

4.5. Iншi застосованi облiковi rrолiгикrr, що с лоречними дJIя
розумiння фiнаllсовоi

найманими

звiтllостi

4.5.1. /{оходи та витратll

flоходи та витрати Фонду визнаються за методом нарахування.
*

Це Збiльшення eKotIoMi.lrlt,tx вlагiд протягом обrliкового перiоду у виглядi налходження ч1.I
ЗбiЛЬШеННЯ ltорисносr,i активiв або у виглядi з]\{еншеF{ня зобов'язань, результатом чого с

ЩОХiД

збiльшеrlнЯ чистиХ активiв, за виняткОм збiльшlеНня, пов'язаного з внесками учасникiв Фонду.

ДОХiД ВИЗНаСТься у звiтi про прибутки та збитки за уN4ови вiдповiдностi BllзHa.leнHlo та критерiям
визнання. Визнання доходу вiдбуваеться одночасIIо з визrIанням збiльшенltя активiв або

зменшення зобов'язань.

Д{охiД вiд ltродаlltу фiнансоВих iHcTpyMeHTiB абО iншиХ активiв визнасться у прибутку або збитку
в разi заловолення Bcix наведеrIлtх далi умов:

- ФонД передаВ покупцевi cyTTeBi ризикИ i винагороли, пов'язанi з власнiстю на фiнансовий
iHcTpyMeHT або iншi ак],ив1.I;
Фондом I{e залишасться aHi подаJIьша участь управлiнського персоналу у формi, яка зазвичай
пов'язана з володitlням, aHi ефектtлвний контроль за проланими фiнаrIсовим1,I iнструшлентами або

- за

iншими аI(тивами;
- суму доходу N4ожна достовiрно оцiни.ги;
- ЙМОВiРГlО, l]lo до Фонлу налiйдуть економiч1,1i вигоди, пов'язанi з операцiею;
- ВИТРаТИ, якi були або будуть поrtесенi у зв'язку з операцiсю, Mo)I(Ha достовiрtlо оцiнит1.1.

ВитратИ - lle зменШ]еtlIIя еко}lомiчIrих вигiд про,гягопц облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiт активiв або у виглядi виник1-1ення зобов'язаIIь, результатом чого с зменшjенIля LIистих
активiв, за виня1,I(ом зменшення, пов'язаного з врlплатамl4 уLIасникам.

виrратll визt{аються у звiтi про прIлбутки та збитки за умови вiдповiдностi визttаченню та

оДНоLIасliо з визнанням збiльшеtttlя зобов'язань або зменшенIIя aKTllBiB.

Витрати негайно визнаlоться у звiтi про прибутки та збитки, коли видатI(и не надають майбутнiх
тiсю Mipolo, якою майбутl-ti еконоплiчнi вигодlл Ile вiлповiдаlоть або
перестають вiлповiлати визIlаI]ню як aKTI{By у звiтi про (liнаlrсовиЙ стан.

еконоп,tiч-них вигiд або тодi та

Витрати визнаються у звiтi про прибутки тд зби,гttи таI(ож у тих випадках, коJIи виникаlоть

зобов'язанlIя без визIlання aKTltBy.

Витрати, понесеtti у зв'язку з отриманням доходу, визнаIоться у тому ;к перiодi, шtо й вiдповiлlri
лоходи.
4.5.2. Упловнi зобов'язанIIя та актив[l
ТОвариство не визнае yMoBlli зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Фонду. Iнформацiя про

v]\1овне зобов'язаl;ня розI(ривас,гьсrj, яI(l]{о мо}I(лtлвiсть вибутгя pecypciB, яtсi втiлюють
у собi
екоtlомiчнi вигоди, не с вiддалеItою. 'Говариство не визIlас yMoBHi активи Фоtlду. CTlac.lla

iнфорпlацiя про )/п.lовний

aKTt,tB

розI(ривасться,

кол}л rIалход)Itеl{ня
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4.5.3. Влlзнанrrя очiкува[Iих кредптших збиткiв
ФОНд ВиЗнае суму очiкуваrlих I(редитних збитrriв (або здiйсrlюе вiдновлеI{ня корисtlостi), що е
необхiдrrою для коригування резерву пiд збиткl,t, до суми, яка визнана згiдно з МсФз 9, як
ПРИбУТОК або збит'ок вiд змеrIшення I(орисностi. Оцiнюе очiкуванi креддтнi збитки за
фiнансовlам
aKTI,IBoM у сгIосiб, rцо вiдображае: (а) об'сктlлвну та зв&жену за ймовiрнiстю суму, визначену
ШЛЯХОМ оцiнки певного дiапазону можливих результатiв; (б) часову BapTicTb lрошей: i (в)
обгрунr,овано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю про минулi ппдiт, поточнi умови та
ПРОГНОЗи ШrаЙбутнiх економiчних умов, Iцо може бути одержана без надмiрних витрат або зусиllь
станом на дату оцiнlси. Оцiнка кредитного ризику }Ie застосовуеться до фiнансових активiв, що

утримуються для продажу. Величина резерву очiкуваних кредитних збиткiв визнаеться у
вiдсотках вiд оуми заборгованостi, щодо кожного контрагента, у разi порущення ним умов
ДОГОВОРУ, ВРаХОВУIоtlи Bci нюанси взаемовiдносин (вiдсоток резерву залежить вiд кiльlсостi днiв
ПРОСТРОЧКИ, 0 ДНiВ - 0Оlо,'До З0 днiв
- IYo, до 60 днiв - 2О/о, до 90 днiв - ЗУо, до l80 днiв - 4Yо, до
3б5 днiв - 5О^, бiльше 365 днiв -- |0Оh, простроIIеIrа до 30 днiв - 50Оlо, ПРОСтрочена до 60 днiв
I00%).

в

залехtностi вiд бiзпес моделi фiнансового iHcTpyMeHTy резерв пiл збитки за фiнансовим
iHcTpyMeHToM вiдображаеться через прибутки/збитки з подальшим зменIпенняNI балансовоТ
BapTicTb активу або через iнrrтий сукупний лохiд.

4.б. По,цii пiсля звiтноi дати

ТОвариство коригуе статгi активiв i зобов'язань, доходiв i витрат, власного кашiталу шляхом
сторнування та/або додаткових записiв в регiстрах бухгалтерського облiку кориryючою
проводкоrО для вiдобРа}кеннЯ подiй, якi вимагають коригування пiсля звiтного перiЬлу. Фонд
КОРИГУе СУМИ, Що ВиЗнанi у звiтностi на дату балансу, на якi вплинули подiТ пiсля дати балансу,
та визнае суми, що не були вiдображенi у звiтt-lостi на дату балансу з певних прlrчин, наприклад:
- отриманО iнформацirо прО те, щО кориснiс,гЬ ак,I,ивУ зменшилася на дату балансу або суму
Ранiше ВизIlаного збитку вiл зменlтtення корисностi цього aKTpIBy гrотрiбно коригувати;
- НаДХОДЖеННя пiсля датlt балансу рiшення суду, яке пiдтверджуе наявнiсть FIа дату балансу
теперiшньоi заборгованостi' що потребус долаткового коригуванI]я або створення резерву пiд
зобов'язання;
- собiварТiсть придбаних актИвiв абО надходжеНня вiд проданих активiв до дати балансу
визначена пiсля дати балансу;
- виявJIено порушення або поtчlилки, що свiдчать про викривлеFIня даних фiнаrrсовот звiтнос,гi

то[цо.

Подальшi полiТ TaKortc берутьсЯ в розрахушок за наяв}lостi cyMHiBy в достовiрностi зроблених rtа
ЗВiТНУ ДатУ оцiнок щодо оцiнки можливих кредIIтIIих збиткiв по
фiнаIлсових активах. Фонд не
здiйснrос коригування сум, виз}Iаних у iT фiнаrIсовiй звiтностi для вiдображення тIодiй, якi не
вип4агаIотЬ коригуваI{Ня пiслЯ звiтногО перiодУ 1а вказують на обстав}ttlи, що виникли пiсля дати
балансу згiдtло п. 22 МСБО I0.
5.

ocHoBHI прип}zщЕння, оцIнки тА суджЕння

11ри пiлгоТовцi фiнаНсовоТ звiтностi ФондУ ТовариствО здiйснюе оцiнкl.t та приrryщення, якi
Matoтb вплив на елементи фiнаr-rсовоТ звiтlлостi Фонду, грунтуIочись на МСФЗ, МСБО ,га
тлумаченЦях, розробjIених KoMiTeToM з тлумачень мirкtlародноТ фiнансовоТ звiтностi. Оцiнrси .га
судх(ення базуtоться на попередньоI\1у досвiдi та iпших факторах, що за iснуlочих обставин

вважаютьс.я обrрунтоваFIими

i

за результатами яклtх приймаютъся судження щодо ба.пансовоТ
J/

BapTocTi активiв та зобов'Язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiЙ
у керiвництва
Товариства iнформацiТ про поточнi подiТ, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд
цих розрахункiв. Областi, де Taki судження е особливо важливими, областi, що характеризуються
високим piBHeM складностi, та областiо в яtсих припущення й розрахунки мають велике значення
для пiдготовки рiчнот фiнаrIсовот звiтностi за МсФз, tlаведенi нижче.
5.1. Судцження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутпоетi конкрстних

МСФЗ

ЯПЩО НеМае МСФЗ, який конкретно застосовуеться до оrrерацiТ, iншоТ подiТ або
умови,
керiвництво Товариства застосовуе судження пiд час розроблення та застосування облiковот
по.ltiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що рiчна фiнансова звiтнiсть:
- подае достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Фонду;
- ВiДОбРаХ<ае еконойчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридиIIну форплу;
- с нейтралы{ою, тобто вiльною вiд упереджень;
- е повною в ycix сут.гсвцх аспектах.

пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилаеться на прийнятlriсть

наведених
далi джерел та враховуе ik у низхiдному порядку:
вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнiта повоязанi з ними питаI{ня;
визI{аченFIя, критерiТ визнанlIя та концепцii оцiнки активiв, зобовоязань, доходiв та витрат
у
концептуальнiй ocHoBi рiчноТ фiнансовоТ звiтностi.

-

tliд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховуе найостаннiшi положення iнших
органiв, що розробляють та затверд}куIоть стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну
основу д.гrя розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi
прt}ктики, тiею Mipolo, якоIо вони не суперочать вищезазначеним джерелам.
ОперацiТ, що не регламеtlтованi

МСФЗ вiдсутнi.

5.2. Судясення щодо справедJIивоi BapTocTi

активiв Фонду

справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються Ita органiзованих фiнансових
ринках,
розраховуеться на ocHoBi поточноТ ринковоТ BapTocTi FIа MoNIeHT закриття торгiв на звiтну дату. В
irtшиХ випадках оцiнка справедливоТ BapTocTi грунтусться на судкенIшх щодо передбачуваних
пrайбутнiХ грошовиХ потокiв, iснуючоТ економiчнОТ ситуацiТ, ризикiв, властивих
рiзним
фiнансовим iHcTpyMetlTaм, та iнших факторiв з врахуванням вимог мсФз 13 <бцiнка
сI]раведливоТ BapTocTi>.

5.3. Сулження щодо змiн справедливоi BapTocTi фiнансових акr,ивiв
керiвництво Товариства вважае, що облiковi оцilлки та припущення, якi мають стосунок до
оцiнки фiнаlIсових iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування IIедоступнi, е клtочовим джерелом
FIевизначеностi оцiнок, тоN{у що:
о вони з високим ступенем tiMoBiprlocTi зазнаю,гь змiн з плиI{ом часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн
валIоТних KypciB, показникiв кредитоспромохсностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки
'. iHcTpyMeHTiB,
а також сirецLrфiчних особливостей оперЬцiй; та
о вплив змirlи в оцiнках на активи, вiдобрпженi в звiтi лро фiнансовий с,ган, атакож налоходи
(витрати) може бу.ги значтr1,1п,t.
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актиВи венч)/рногО (.rондУ мо)к_утЬ повгtiст,tО складатися з коrштiв,
I(орпоративних IIрав. IIрав вимоги та цiIlнlлх пагlерiв,

бiржi.

ЗастосуваннЯ обгруltтоваrлtлх поltереднiх oLlitlotc
фiнансовоТ звiтноотi i rle погiрrrIуе ii дlостовiрнiсть.

I]J,o

Hepy4oMoc.l.i,

недопуlценi до r,оргiв rra фсrlловiй

с важливою частиною склалання

рiчноТ

5.4. СулнtеIIня щодо otliK),BatIиx TepMiHiB утрI,IF,{уl}лння фiнаltсовlrх iHcTpyMeHтiB

I(ерiвництВсl ТоварисТва заотосоВус професiйне судяtенI]я Iцодо TepMiHiB
у,гр14маtIllя (liнансових
ilrcTpyп,leHTiB, rцо входять ло складу cPitrallcoBttx аlстивiв Фонду. Професiйне суджеrIFIя за l1им
питанtlя]\{ Грунтуеться на оцiнцi рtlзикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, йог,сl прибутковосr.i й динамiцi

та ilrших факторах. Проте iснують невизI{аченоотi, яlti можуть бути пов'язаrli з призупиненням
обiгу uiнних паперiв, tllo не с пiдконтроJIьним керiвнt,lцтву Товариства фактором i Morke сутl.сво
вIlлинутtl на оцiгtlсу (liнаtlсових iHcTpyMellTiB Фонлу.
5.5. ВикорIлстанIlя cTaltoK ltисконтуванIrя

Ставка дисконтУ - це проЦеI]тFlа ставка, яка викорlIстовуеться для llepepaxyнKy майбутнiх
грошовиХ потокiВ в сдине зIIачегIIJЯ т,еперiшrньОТ (пото.lIlоТ) BapTocTi, яка е базою для ви,]наLIення
ринковоТ BapTocTi бiзнесу. З екоttоtчIiчноТ точки зори в ролi ставки дlлIсконту с бажаttа iHBecTopy
с,гавка лоходу на вклаленI,tй l<агliтал у вiдповiднi з piBHeM
ризику гlодiбl-ri об'сктlа iнвес.гчванt.lя.
або - cTaBlta доходу за альтерI]атив1-1ими варiаrrтами iнвестицiй iз зiставляlrrtя
рiвl,tя ризику на дагу
оцiгtки. Ставка дискоIiту мае виз}]аLIдтися з урахуванняiчI трьох
факторiв:
а) вар,гсlс,гi грошей у часi;
б) BapTocTi дя(ерел, якi залучаlоться для фiнансуваtlllя iнвестlлцiйного проекту, якi вимагають
рi:зrti
pi вн

i

l<опtпеt

lcaltiT:

в) факторУ р1.Iзl4кУ або пliрИ ймовiрносr-i очiltуванНя
у мIайбутньо]\,tу доходiв.

Для д}lсl(онтуваtIFIя застосовусться середtlьозва)Iiеl{а с,гавка за багlкiвськими кредитап41.1
нефiнаtlсовим },становам в залея<rtостi вiд cтpoKy зi}позичень. /]яtерелом для отри.мання
iнформаLцiТ lj{одо cTaBKI,l дttсконтуваI]ня с офiцiйний ca1-1T I-IБУ за посилаtItIям
ц!!ддI,ilj\,lи'lit i],сIlози,l,ап,ttа. [|,itttti ltaгlcpи_]rcTиJ9jrrrд-L:_lu,.tic:il(iI(_ за попереднit't псlвllий мiсяtlь
за вiдllовiд}Iоlо валlотою 1,а строком запози(lеlJl,, вiдгtовiдrIо ло п. 4.1 ,1 .з. кПроцентrli стirвки за
HoBI,IMpI кредl4т,амИ нефirlансоВиN,l корrlорацiяпл
1'рсlзрiзi вttдiв валlот,i cTpoKiB гlогашенIlя>. У разi
вiдсутгlос,гi rlаявноТ illформацiТ у вl(азано}лу роздiлi, cTaBK?t вrlрахов)/еться з даних tцоденttоТ
ставI(и, так само за повгlий попереднiй мiсяtдь за тим С3Мl4Гll посIаланtlям,
роздiл ýirрriцллдццr!д

]а Д,z\"l1ЦЛl]_ýlцuл;llдЦLQ,.L:!illtl-:с:rбдrццt_УдааДr,_Gr.rп,,*r/вzllцlдl]l,*дztра(1,1у).
5.б. СулженпrI Iцодо t}I,IявленнrI озIIак знецirlешня aKTlliliB
[Ji2lHoct,lo (;iнансових активiв,
вI,IIIl4кнеllItя

яlti оцittюrоl,ьс)l за аморт,Ilзованою BapTicTlo, ToBapllcTl]o IIа даry
фiнансоВих акгltвiВ та Ila кожI]5,звi,t,нУ лату визFIачае piBeltb креди.гIlого ризлlку.

1bBapllcтBo визIlас резерl] гriд сlчil<уванi l<рсдитIli зблt.гlttt за (littаttсовиtчt и aKl.llBaM}I. якi
оцiнюкlться за аfuIортизоваIIою вартiстю, у розп,riрi о.Iiк)/ваник l(редитних збиткiв за Rесь строк дiТ
фitlаtlсовоlс акгивУ (гtрll зttачнопл5, збiльtuснtli ltрелI.Iтного рllзик), l(ля креди.гно-знецiнслlltх
(liltаllсови;< аllгивiв) або l2-1,riсяLIlIIlг,,Iи о,-liкуваtIишлtt кредитнлtми збитl<а;чи (у
разi нсзнtrчllоl.о
зростанI-1я крсдитного ризи ку).
39

Зазвичай очiкуеться, що очiкуванi кредитнi зблIтlси за весь строк дiТ мають бути визнанi до того,
як фiнансовий iHcTpyMeHT стане прострочеFrий. JIк правило, кредитний ризик значно зростас ще
ДО Того, як фiнансовиЙ irrcTpyMeнT стане простроченим або буле помiчено iншi чинники затримки

ПЛатежiв, що е специфiчними для позичальника, (наприклад, здiйснення модифiкацiТ або
реструкryризацii).

Кредитний ризик за фilrаlrсовим iHcTpyMeHToM вважаеться низьким, якщо фiнансовий irIcTpyMeHT
МаС ниЗькиЙ ризllк настання дефолту, позиLIальник мае потужнiЙ гlотенцiал виконувати своТ
договiрrii зобов'язання щодо гроIпових потокiв у короткостроковiй перспективi, а несприятливi
змiни в еtсономiчttих i дi,ltових умовах у довгостроковiй перспективi можуть знизити, але не
ОбОВ'язково здатнiсть позичальника вико[Iувати своТ зобов'язання щодо договiрних грошових
потоl<iв.

ФiHatlcoBi itrс,грументи не вважаIоться такими, що маIо:tь низькиI:i кредитний ризик лише на
пiдставi того, що ризик дефолту за ниIи}I е нижчим, нiж ризик дефолту за iншими фiнансовими
iнструмеrlтами Фонду або HilK кредитl,tий ризик юрисдикцiТ, в якiй Товариство здiйснюс
дiяльнiсть з управлiння актLIвами Фонду.
Очiкуванi кредлtтнi збитки за весь строк дiТ не визнаються за фiнансовим iHcTpyMeHToM просто на
пiдставi того, що BiH вважався irrcTpyMeнToM iз низьким кредитним ризиком у попередньому
звiтному перiодi, аJIе I{e вважаеться таким cTaFIoM на звiтну дату. У такому випадку Товариство
З'ЯСОВуе, чи маJIо мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту первiсногЬ
u
ОТ}Ке ЧИ постала потреба у визнаrtнi очiкувJirих *р"д"rir"* збиткiв.ч
cipoK дiТ. "rarru"n",

".Ь,

Очiкуваrri кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитних збиткiв.
б.

РОЗкРиття IнФормАцIi щодо використАння сIIрАвЕдливоi BAPTOсTI

б.l. Методики оцiнюванIIя та вхiднiданi, використанiдля складання оцirIокза справедливою
вартiстю
Товариство здiйснюс виключно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi aKTllBiB та зобов'язань
ФондУ, 'гобто TaKi оцiнкио якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ l3 у звiтi про фiнансовий стан на

кiнець кожного звiтного перiоду.
класи аI(тивlв та

зобов'язань,

(риltковиl"t,
дохlднI{и,

оцlнеIIих за

справедливою
Rя птlптп

Грошовi коштI,I

далIi

витратнlлл"l)

Бb"i.-"

,r" гl"д*lr* Тцi*"

грошIових lcolllTiB здiйснюеться за
справедливоtо вар,гiстtо, яка дорiвнtос

lx

/(с:позtlтlr (KpiM

Вllхiднi

Ринковий

Офitriйнi курси НБУ

Ставки за депозитами,
ефективtli ставки за

HoMlH€}лbHllI

IepBicrla

оцittка

депозttтiв до

здiйснtосться за його справедлLlвою

Лохiдгrий
(дискоllтуваrlttя

запи,гаtt ня)

BapTicTlo, яка зазвttчай дорiвrrrос його

гроtIIових

I

депозt,I,Iу

rIомiнальнiii BapTocTi. Подалыпа
оцiнка депозитiв у наrдiоrlzurьнiй
валютi здiйснкlсться за справелливоIо

вартiсr,ю очiкуваних

грошовIIх

rtо,гокiв
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CTаtlOlvl на

у

l

п ll

ся

ч

q,\

3l

))кр

грулнЯ 2020 рокУ та за piK, що закiн,tttвся зазtlачеtlоlо латок)
u

l t l с,

Irlст,рументи
капiтzutу

ь кu,t ?р цвен ь

Первiсна otliHKa iHcTpyпleHTiB капiталу

здiйснюсться за Тх справедливоft)

О(liчiйнi бiржовi

Ринковий,
витрапlий

курси
органiзаторiв торгiв на дату
оцiнки, за вiлсутttостi
визtIаченого бiрiкового
курсу на дату оtlitlки,
використовуються цiни
закриття
бiржового

/[охiдний

KotlTpalcTHi
умови,
ймовiрнiсть погашен[Iя,
o.tiK),BaHi вхiднi гроttlовi

вар,гiстtо, яка зазвl,t,tаti дорiвнrос цilti

операцii, в холi якоТ був отриманиl"l
актив. Пода.llыtlа оцilIка iнс,грумсrrт,iв

злiйснrосться

капiталу

справедлl1вою BapTicTlo

оцiнки.
,Щебiторська

заборгованiсть

первiсна оцiнка

на

за

дат1l

лебiторськоI

заборгованостi з.rt,iйснlос,гься

(дисl<оr tтуваtrttя

заl

справеллl4вою вартiстю, яка дорiвнtос

гроц]овLlх
потоttiв)

BapTocTi погаше}Iня, тобто cybri
о.tiкуваних I(oHTpaKTtlljx грошових

потоки

потоlсiв IIа дату оцiнки.

Пiсля первiсного визнаtIня гIолальша
оцi lKa ;tебiторськоi забоllгованостi
t

вiлбувасться
вартiстю.
Ilо,гоч Hi

зобов'язаIrня

за

амортизоIJаною

Первiсна та подаJIьша оцiнка
по,гочtIих зобов'язань здiйснюс.гься за
BapTicTro IIогашен1-1я

KoHTpaKTHi
ймовiрнiсть

ВитратIlий

yMoBI,l,

поt,ашенLlя,

o,1iKyBaHi вихiднi грошовi
потокLI

icpapxii справедливоТ вартостir.до якого належать оцiltк[I справедливоТ BapTocтi
Класlл aKTllBiB та
l piBeHb
2 pi".;
3 piBeHb
}'сього
зобов'язаtlь,
(Ti, 'Що
MaIoTb -(Ti, що не NtaIoTb (Ti, що не мають
оцiнених
за котлlруванIlя,
та котируваIIь,
але котирувань i не с

б.2. PiBerlb

справед.,Iпвою

споетсfеlкуванi)

Дата оuiнки
Iгtшi фiнансовi
irlвестицiт
lнша поточна
,цебiторська

з1.12.2020

Класи alcTltBiB,
оцiнеllих за
справедлпвою
вартiстю з

,

з|.12.20|9

спостережуваlli)

спостережуванимrr)

31.12.2020

з1.12.2020

з1.12,2019

31

.l2.20l9

з,,й2020Тх

148

9з з96

зI.12.2019

Придбапня
фirIаttсових
iнвестицiл"t

!,ооцiнка

з1.12.2020

або

уцiпка

148

5 680

9з з96

Стаrтя (cTaTTi) у

прибутку або збиткуо
у якiй llрибутки або
збиткtr визнанi

використанням
J-го рiвня

+ l48
I нrшi tPirralrcoBi
itlBecTltttiT

L__

(Irtrпi дохолrr: ff,охолIr

+1,18

l48

IтiоБ

вiл змiнtа справедливоi
BapTocTi irttloT
Iar,rcoBoT
i нвестиrtii)
фit

5 680

АТ <ЗНВкIФ

(ГРоТон гРУП)

примI,гки до ФIнАнсовоТ звIтностl

станом на

31

грулня 2020 року та за piK, що закiнчився зазначепоIо датою

у lпuслч qх укр qi\ ськuх zрuбень

б.5.Iншi розкриття, що вимагаються N{сФЗ 13 <Оцiнка справедливоI

BapTocTi>>

Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpytvteHTiB в порiвняннi з ix балансовою вартiстю.
Показник
Iншi фiнаrlсовi iнвестицiТ
IнIца поточltа дебiторська заборговаtлiсть

Балансова BapTicTb
з1.12.2020

31.12.2019

СпDаведлива BanTicTb

зt.l2.2020

з1.12.2019

l48

148

9з з96

5 680

93 396

5 680

КерiвництВо ТовариСтва вважа€, ЩО tlаведенi розкрI,Iтгя щодо застосуванtIя справедливоТ
BapTocTi е достатнiМи, i не вважае, що за межамИ фiнаrrсовоТ звiтностi залишилась будь-яка
суттева iнформацiЯ щодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка може бути корисною для
користувачiв фiнансовоТ звiтностi.
7.

РОЗКРИТТя IнФормАцIi, що пцтвЕрджу€

звIтАх

CTATTI подАнI у ФIнднсових

7.1. Фiнансовi актltви, що оцiнюються за справсдливоIо BapTicTlo
переоцiнки у llрпбутку або збитку

з

вiдобраlкенням

.що складу фiнансових

активiв,.що оцiнlоються за справедливою BapTicTlo з вiдобрая(енням
переоцiнки у прибутку або збитку вiднесено фiнансовi iнвестицiт в корпоративнi права в Тов
(СОЛАР ЕНЕРЖI-МИРIВ> (код еДРПОУ 3б788742), частка в капiталi становить |О%.
BapTicTb при первiСному визНаннi (за цiноtО операцii) становила 0,1 тис. грн. Справедливу
BapTicTb частки у господарському товариствi оцiнеttо на пiдставi аналiзу змiни власного
капiталу об'екта iнвестування за вiдповiдrrий перiод володiння фiнансовлtм активом. Станом на
З|,122020 РОКУ ТОВ (СОЛАР ЕНЕРЖI-МИРIВ) (код еДРПОУ 36788742) мае нерозподiлений
прибуток.
IIазва товариств та коди за

€!РПОУ

зl.|2.2020

'ГОВ кСОЛДР ЕIIЕРЩLД{ИРIВI> (код СДРПОУ
З6'788'742)

7.2.

3|.l2.20l9

l48

Частка в
капiталi,7о
10%

Фiнансовi активli, що оцitltоються за аDIортизованою собiвартiстю
Вид дебiторсько[ заборгованостi

Дебiторська заборгованiсть за DозDахчнкаNIи з наDахованих похопiв
Iншtа поточна

31.12.2020

31.12.2019

6 l35

з7

9з з96

5 680

ilебimорсько'i заборzованосmi за розрахункалtч з ltapaxoBattux Ooxodic загальноrо
сумоЮ б l35 тис. грн та 37 тис. грн (станОм на 31 .12.2020 та 3|.|2.2019 poKiB, вiдповiдно)
вiднесено поточну заборгованiсть позичальника перед Фондом за вiдсотками, нарахованими
за видпними позиками. Виплата вiдсоткiв вiдбуваеться у строки, обумовлеrli доl.оворами.
резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки не створено. За результатом попереднього
розрахунку суми
резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки за.прийнятою Товариством п{оделлю встановлено, що така
СУМа е несуттевою та н9 тчIоя(е вплинути на рiшення користувачiв
фiнансовоТ звiтностi.
.ЩО СКЛаДУ

Станом на 31.|2.202,О року первiсна BapTicTb iншоТ пото,лноi дебiторськоi заборгованостi
становить 79 071r тис. грн, амортизована BapTicTb складае 97 з49 тис. грн, сума резерву пiд
очiкуванi кредитнi збитки складае 3 95З тис. грн. fIозика видана пiд З2Yо рiчilих. irроп
поверненI{я - /to |9.12.2021 року.

Станом на Зl ,l2.2O2O року первiсна BapTicTb

iнш_tоТ

поточноТ лебiторськоТ заборгованостi

становитЬ 5 299 тис, грн, амортизована BapTicTb складае 5 945 тис. грн, cyivla резерву пiл очiкуванi
42
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cTaIlOM на З

l грулня 2020

року, та за piK, ll(o закiн.tttвся заз}IаrlеIlоIо датоtо

у llluсячах y\paiHcb{Llx 2рuвень

ltредитнi збllтки ск.падас 265 ,гllс. грн. Позиlса вилана пiд З2О/о
рiчних. Строtt повернення - до
?.0,122020 року та бу;lа пропоlIгована /{оговором Nqzl вiд 21.12.2020
рок}/ до 19.12.2021 року.
7.3. Грtlшlовi Iсошr,и

3|.l2.2020

Видлl ;laxyllKiB

3|.l2.2019
l

всього
С,ганоп,t lla

l

З 1.12.2020 рокУ Фонлом вiдкрито ttото.lllий
рахунок
IJA 09З2820900000265 04000000060 (код банку З2S2О9).

ГIротягом 2020 року Фонд

I,Ie

paxyI IKax.

в A'I' <АБ

<Пiвдеl-лl.tI.Iй>

отримував дохiд вiд розмiшlення гроtUових KoruTitJ I]a депозитних

У звiтi про руХ грошових tсоштiв (за lIрямим методом) за2020 piK до складу itlшlих надходжень
в cyMi б 959 тис. грн вiднесено вiдсотI(lt, отриманiза виданими позиками (2019 piK: нуль).
У звiтi про рух гроUIових ltоttl,гiв (за прямим методом) за2O2О piK до складу iнших платехtiв
cyMi 73 772. тис. грн вiлнесено видану короткострокову позику (2019 piK: 5 299 тис. грн).

в

7.4" Власllиii капiта;r
СтrттяI власIlого Karr

3|.l?,.2020

teecTpoBarltlй (Ilал'rовий) капiтал

120 000

,датковий капiтал

7
19l

lUl

5l0

31.12.?019
5 з00

19 969

407

98 479

5 707

(49000)

неоплачений капimл

всього

НамiрИ про створення ФолlдУ були виклоденi У Рiшеннi одноосiбного засFIовника
заснувати АТ (ЗНВКIФ (ГРОТОН ГРУГЬ) вiд 18.10.2019 року.

Ml

про rIairaip

Розмiр початкового статут[Iого капiталу Фонду склалае 5 300 000 (п'ять мiльйоrriв триста тисяч)
гривень 00 копiйок. FIацiональною комiсiсю з цiнних паперiв та
фонлового ринку проведено
реес,грацiЮ та врtданО тимIIасове свiдоцтвО про реестрацirо вЙпуску акцiй:
на загальн
НоIчllНlJIЬ}lоЮ

кiлькос,гi
форма випускч

мl

ý З00 ОО0 (t""ть
1 000 (одна тисяча
5 З00 (п'ять тIIсяII

реестраrцi

М

дрцвsщ_Q!дqцЦgý
1менних

бездоtсуме

ВнссснО /{о ресстру виltусlсiв цiнних паllерiв
r."tний

ь ко}кна

iл,tст1.1,гутiв

00 l 9В9.

сгIi.ill,ного ittвестування 12.1 1.2019 poкy,

Ilочаr,ковиl'i KaпiTarl було внесено засttовникамLI IJa 1,и]\4часовий поточний paxvHoK ЛЬ UA
78З80-526000002650З00l l 157l4 В ПАТ (КБ (ГЛОБ}'С>, код банку З80526, 2| ,1\ .20l9
року в cyrvri
5 з00 000 (ll'яtть мiльйоrIiв триста тися,t) гр14Rе1-Iь 00 lttlпiйок, що становить l00%u llо.tаткового
стаl,утl{ого капiталу (ldовiдка вiд21.1 1.20l9 року N 72101-23/807).

Вiдповiдllо ло Рiruенrlя одtIосlсiбного засIIовIllлltа Nq2 вiд22.1 l .20l9
року були прийнятi рiшlення:
о
llPo за,гверл)I(е1{ня результатiв закритого (пpttBaтHol,tt) розмitltенtIя аrсцiй Фоrrлу,:

о

IIl)o затверд)I(еItl|я cTi.iTyTy Фолlду.

Статут заресстровано IJlев.lенкiвсьl<ою pal-lorlljolo )' MioTi Киевi /lер)I(авною адмiнiстраrliею

27 .11 ,2.0l 9

року

Мl

07З l 02 0000 04 l 528.

4з
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ПРИМIТКИ ДО ФIНАFIСОВОТ ЗВIТНОСТI
станом на
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грулня 2020 року та за piK, що закirrчився зазначеною датою

у muсячах украilrcькuх 2рuвень

Вiдповiдriо до cTaTTi 3 Статуту розмiр початкового статутного капiталу КомпанiТ отановить
5 300 000 (п'ять мiльйонiв триста тисяч) грLIвеIIь 00 копiйок та гlодiляеться на 5 300 (п'ять тисяI{
триста) штук простих iменних акцiй, номiнальною BapTicTlo l 000 (однатисяча) гривень.
Нацiональною комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку було анульовано тимчасове
свiдоцтво JЪ001989 вiд 12.11.20|9 року та видане постiйне свiдоцтво NЬ002040 вiд 13.12.2019
року що засвiдчуе випуск акцiй:
на загальн

5 300 000 (п'ять п.Iiльйонiв триста тисяч

номiнальною
ч кiлькостi
форма випуску

1 000 (одна тисяча) гривень

5 300 (п'ять тисяч

ивень 00 копiйок

кожна
lменних

I\{eHTapHa.

ВiДповiдно до Рiшення б/н одноосiбного учасника ьiд22.04.2020 року було прийняте рilrrення
про збiльшеlлня розмiру ататутного капiталу Фонду з 5 300 000 (п'яти мiльйонiв триста тися.l)
гривень 00 копiйок до 120 000 000 (ста двадцяти мiльйонiв) гривень 00 копiйок. Збiльшення
розмiру стаIутного капiталу Фонду здiйсtlено шляхом eMiciT простих iменних акцiй з метою
спiльного iнвестування загальною номiна.llьною вартiстю l14 700 000 (сто чотирнадцять
мiльйонiв сiмсоттисяч) гривень 00 копiйок, що становить 114 700 (сто чотирнадцять мiльйонiв
ciMcoT) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю l000 (одна тисяча) грн. кожна. Нову
редакцiю Статуту зареестроtsано 08.05.2020 року, кодреестрацiйноТдiТ 135659945025.
Упродовж 2020 року зворотIlого викупу акцiй не вiдбувалося. Станом Ha3]^.l2,2O20 року Фондом
було розмiщено акцiй на загальну номiнальну BapTicTb 71 000 000 (сiмдесят один пriльйон)
гривень 00 копiйок у кiлькостi 7l 000 (сiмдесят одна тисяча) штук.

В 2020 роцi Фонд нарахував дивiденди уIIасникам в загальпiй cyMi 7 |47 тис. грн (див. Примiтку
7.5):

.
.

згiдно Рiшення позачорговlлх зборiв Ns05/10 вiд 05.10.2020 року про вигIлату дивiдендiв iз
чI,1стого прибутку за 20I9 piK та 9 мiсЯцiв 2020 року в cyMi 4 566 922,57 грн;
згiдно Рiшення позачсргових зборiв J\Ъ14l12 вiд14.12.2020 року гIро виплату дивiдендiв iз
чистого прибутку за жовтеI{ь-листопад 2020 року в cyMi 2 580 077,54 грн.

Iз суми нарахованих дивiдендiв Фондом нараховано та сплачено до бюд>lсету податок з доходiв
фiзи.rних осiб та вiйськовлtй.збiр загальнiй cyмri 750 тис грн.
7.5. Поточнi зобов'язанIIя та забезпечеIlrrя
За видамлl зобов'язань та забезпечень

3|.l2.2020

з1.12.z0l9

76

ll

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

Поточrlа кредиторська заборгованiсть за розрахункам14

з

1 0,79

учасllиками

ГIоточrri забезпе.Iенllя

45

всього

l

200

l1

Станом Ha31.12.2020 року до складу попоочноi креdumорсько'i заборzоваtюсmi за mоварu, робоmu,
поаIуzu вiднесено заборгованiсть перед ТОВ (КУА кРЕЩIJНВЕСТ) у cyMi 76 тис. грн.
Станом на31 .|2.2019 роцу до складу поmочноi| креdumорськоi заборzованосmi за пловарлl, робоmu,
поапу?u вiднесено заборговаtriсть перед ТОВ (]tУА dЕДI-IНВЕСТ> у cyMi 10 тис. грн та перед
ПАТ кI-IЩУ) за депозитарнi цослуги в суп,ti 1 Tltc. грн.
Протягом 2020 року учасникаN,I Фонду було нараховано дивiденди в cyMi 7 l47 тис. грн згiдно
протоколiв позачергових зборiв КУА N905/10 вiдt 05.10.2020 року та l,Гs14l12 вiд14,|2.2020 року
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учасrIиками складас l 079 тио. грrr,

та

що поl,аulена в ci.ttli 202l року (див. ГIрип,liт.ку 8.7).

CTallobt на З l .12.,2020 рок}, до сI(лалу ltл1,10|llto20 за(лезпеченн,rt вiднесеtло забезпеченIIя за
аудиторськi послуги в cyMi 45 тис. грн.

7.б. l{охоли T,il ви,tра,tll.
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Вtt,гlrаr,лl на l]аржавне l!{LI,tо

30 835

б83

2020 piK

2019 piK

з 688

265

220

l0

l05
46
45

Витраr,и на дспозитарнi послуги

9

l

1з

ВСЬОГО ;lплi операцil"lЙi

7.7. IIо7даrюк Hil
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спlльного irlвесr,уванI{я, лоходи вiд здiйсненrtя огlерацiй з активами iнсти.гу.гу сlliльного
iлlвестуваlll{я, лоходи, HapaxoBiltti за актlлвttлии itlcTtaTyTy спiлr,гIого iнвес.гl,вi,lнIlя, та illшi дсlходи
гзiд itiя.llьнОс,гi iнс,гитУr,у сlliльного itlBecTytJaH}lя (вi,цсоткlл за позиками, ореrlднi (-лiзrлrlговi)
t

lltа,гсrtti. роя.rlтi тоLцо).
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керiвницгво Rважае, що Фонд не понесе iстотних збиткiв, тому вiдповiдlli
резерви не

створювалися.

8.1.2. Оподаткування

внаслiдок наявностi в украiнсьtсому податковоп,lу законодавствi положень, якi дозволяють бiльш
нiж один варiапт тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному
економiчному середовищi. за якот податковi органи довiлыtо тлумаLIать аспекти економiчнот
ЛiЯЛЬНОСтi, У разi, якщо пола,гковi ограни пiддадуть cyMrIiBy певне тлуIчIачення, засноване FIa
оцiнцi керiвництва економiчноТ дiяльrlостi Фонду, ймовiрно, Що Товериство змушене буле
сплатити 7долатковi податки, пrтрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути Hu uupriaъ
фiНаНСОВих iHcTpyMeHTiB, втрагl,t та резерви пiд знецiнення, а тако}к на ринковил-t piBeHb цi, uu
УГОДИ. На ДЦУмкУ керiвництва Фонд не п,Iае податкових зобов'язань до сплати, ToN,Iy рiчна
фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пilt податковi збитки. Податковi звiтlr можуть
ПеРеГЛЯЛаТИСЯ ВiДПОвiднип,lи податковими оргаrIаIvIIiI IIротягом трьох poKiB.
8.2 Розкриття iнформацii про пов'язанi сторони
8.2.1. Iпформацiя про учасникiв та голову наглядовоi ради корпоративного iнвестицiйного
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l

2922,0|12з|

010, Вiнtrицька об;l.,
icTo Вiнни rця, Byj],
Богуна l., булиноrt 2.

2l

'fовариство з обмеженою
ilillОВiдальнiстю к I tvl пул ьс

Капiтан
з962885,7

п,t

f{iагltостика>
Капi,ган

29220112зl

Олександр

1,j

<

З4

21034, В iHH tttlbKa обл.,
Micтo BiHHttця, вулиця

Товариство з облtеженоlо
вiдповiдальнiстIо

42з94856

Э;lексаl lдровlt.t

r<iмl.rа,га

40

30

MaKcl.tMa LIlимка,

Електросолар>

про Iоридичпlлх осiбо y яких Фопд беDе yчасть.

8.2 .3.

кол Сl{РПОУ
пов'язаноi
особи

Повнс tlаймсlIуваIIrIя tорlлдltч t-toT
особи, uIодо якоi icHyc ttов'язаttiсть

ТоВ кСоЛАР EFIEP)tl-

МiсцезttаходжсII}Iя

щоlttl якоТ icltyc пов'язаltiс,l
2101

з618814,2

MI,IP]B)

tlacTKa в статутIIому
капiталi Itов'язаноТ

IоридлIчIlоi особи,

l, Вiнницька область,

ь

особtl,

пticTo

Yо

l0

Вiнниця, вул. Гната Мороза, l03A

8.2.4. Iнформацiя про IIов'язаlIих осiб голови та членiв Hal лядовоi
рали корпоративного
(rпл.у.

i(од за Сl|РПОУ
lоilидичlrоi tlсобrl,
tцодо яl<сli icHyc

Повне найменування lорllдltчноТ особи, щодо

L[acTKa в

якоТ

icHyc пов'язанiсть

пов'язан iсr,ь

Голова Н аuшdо в oi

р ad u

К otliпlat t ол

е

Мiсцезнаходлсення юридичноi особи, що,цо
cTaryTlloMy
якоТ icHyc пов'язаtliсть
tапiталi пов'язаtIоi
особи, 9/о

кс а t йр ол

кс aHdp

е

АкцiоItерне товариство <Закр'lrтпй
недrлверсlлtDi кований венчурнлrй
корпоративIlий iнвес,гицiйний фоrrд

43_]69904

з6,788142

42l68969

в

il r>

ToBapt,tcTBo з обмеrкеlлою
iдпов iдальнiстlо к CclLtap Е r с:lэ>iс i- М ир i в>
t

Товариство з обмея<еною
вiltповiдалыriстtо к [ tBccт Co;latp>
t

зз55з2,1з

42580784

420]1664l

<

lззlбзl9

В i lr,,tpl,rl>

Товариство з обмеrкеноlо
вiдповiдальнiстlо к I-1eй1lotvto,1 А>
Товариство з обмеженою
вiдповiдалыriстю к}itолобrr Со.пар

1
30

41495447

Товариство з обм ех<еtlою
вiдповiдальгliстrо < I{ейромед В>

колtа

Оводlва,

/U

l

2l0l l, Вilrrrицька

обл., м. I]it,tttлIця,
вул. Гната }lорtlза, бул. l03-A

2,|

21050, lJiнницька обл., MicTo
Bi rrниця, ву.гr. Теа,тральна, будиt.tок

,50

20

|020, Вit-ltlиtlька обл..

п,r

icTo

2l0l0,

2l0|l,

кiмна,га

25

3.ý

BiHHtatlbKa обл., плiсто

Вiнниrur, By;l. Мороза Гна,га,

210_50,

41

Riнtlиl.tьtса tlбл., Micтo

Вiнr-rl.rця. вул. Богуr.lа I., булrrнок 2,

l0ЗА

Bittrlиllt Ka об.il., ptiс,го
иru Козицького.

В iнrrtлця" l]yJ]

будtltлок

-5

l,

r<оргrус

з5,52

50

l

IJiннr.rця; t}улиLlя М. Оводова,

<ПарадаiЪ>

Товариство з обпtеженою
вiдповiдальнiстю кIпtгtульс В>

и

l, корпус

2 l 050, Bil;t,tt.tt_lbKa обл.. мiс,го

Приватне пiдtrриемс,гво (C)ipMa

4\5з,]921

_5

булиноrс

Товариство з обмеженою
вiдповiдалыtiстtо кI'lодiллrl Jt,{вестб\/д))

,

будинок

t]iнt,ttlця. вуJtиця Арабея, будtанок
З, квар,гtлра l0I

Еttсрлilti>
з576з06,/

lЗi н ниr.ця, вул иttя М

2

ToBapIlcTBo з обмеrкеrIою

вiлповiдальнiстlо

2 922 01123

20 150, BiHtlt-rrlbKa об"q,, мriс,го

ToBapltcTBo з обме)(еною

вiДповiдальнiстlо KCBlltrco,1lap-[3

uч, РН оКПII

0З067, п,riст,о КиТв. вулиця
Гарматна, булиrrоrt l8

кГротон Груп>

427з9499

о в

будr.Ir-rоl<

2l0l8,

5l, rtорпус

Вiнниr{ьк;t об.lt,, MicTo

fJiнrrлrrtя, вулиLtя Кrrязi в
l(оlliатовr-rч i в, будиrrок 1 09
2 l0l0. Вiннlацька обл., MicTo
Вitttrиця, вул. Богуна l., булrлнок 2,

KiMllltTa 47

48

JJ,JJ

l

50

25

dНl]кlФ nl'PgrOll

А'г

ГРУП)}

примIl,ки /(о Ф1l IАt{совоТ звIтFIосl-|
З l t,рулtIя 2020 polc1, та за piK, Iцо заtсiн.tl,tвся

станоМ Hir

,у mu ся ч tlx укр

Iil

t

Kltx ZpLlB

сь

et

l

'I'овариство з обмохtеrIокl

з9628857

ь

iдпов iдал ьн iстю

< I

lI

rlульс

!!'

у'

Т'оварис,гво з

8585650

П

риватне

п

В i пu ut

<

iлприспtсТ,во

i]

i r

Вiннtлtiя, вул. Богуна I., бl,линок 2,
KiMHaT,e З4

40

21034, ВiннлtцьItа обл.,
t.t_я.

вул

Il

tlя I\4ii ксим

i

li М ц ко л t l

t-tо в

tt

к.j I tl г t.tc-

" I l рrlпr i

t t

2l0l l.

l]irlHlrrtbKa rlбл,,

6
50

l00

2

l0l l,

1'obaptlcTBo з обмеженою
вiдповiдальнiстlо "Живир,] хлiб

'

.

недиверси(liковаrtий венчурrrI.rй
корпоративIrltй ittвестllцiiirlий фоllд

50

l0З-А

Bittttr.ttlbKa обrt,, мiс,гсl

I]iнr,rr,rця, вул.

'

49

л,r. Вirллiйrtяt.

бу.л.

Товариство з обмежеlrою

Мороза

6,з0

Гt-tата,

б),диrrок LOЗА

2934207077

2Зб l 0, BiilHtattbKa об"rr.,
l'y.ii ь, r lt нсь ttr r i,i ра йоr t. селt,l П e,tcpa,
RvJI11 ця I Batta I(ал ьн tt u,ьiiоl,о,

100

bricтq itиТв, ву.лиt(я
"
I'арrr,rагна, бу:rrлнок l,{i

.,',0З{l{i1

2l0l l,

ToBapl.tcTBo з обме;кеноlо
вiлllовiдальttiстю <Сlолар EHeplKi-MllpiB>

70

13iнгtиllьttа об;r., rчriс.го

Вi1.1нl,rllя, l]уJIиl.tя

динrltt

l-Hala Nlороза,
l 03

бз

r\

ТоВ (солАР ЕнЕржI-МИРIВ>.rrасrупнi

l

i

lJролоttговано вiдсоткову IIозикч
вlлсо,гклl за вLiданим[l вiдсотковлtм1.1 позикам
iдсо]ýlLд*gцдglцщ_LLв i
ми позI]ка]llи

8.3. Щiлi та полiтиltrt

g0

FJiнгtиllька обл., rr,r. Вiнt,tиця,
вул, [''гtа,га i\4орt_rза, буд, l03-z\

Надано

u

з0

ка,

2l0l l,

t,

Протягоьi 2020 та 2019,poKiB були здiйсненi з

t]gдщ,лtц_

иbr

|z ro l t. Вiнницька сlб.гt., Mt. Вiннrлriя,
By,lt, I'Haтa
lt. l0J-А
2I0I l. I]iH.гlpttlbl<a qбл.. п,t. BiгtHltt{ll.
['ам rt l>
вчл. Г'trаl,а Мороза. бул. l0З-А

BillH ич,tи tttt"

36188"/42

lll

ч, Р Н о к п п 22 4 з 4 1 з

рнокпп

43_]6q904

пlic.r.o

r- t:]lli,цаr r>

вiдпов iдалыriстю <<)litl.по(irt Ctr.llap

4з l 40677

zt

;illrtoK 38

Т'овариство з обмеrкеною

420l6641

з0

В i l.tнtt

Приватне пiллrриепrство irПромiнь>
вiдповiдальнiсr,ю

BiHHr,пtbKa об;t., плiсто

Вiltниця, в)lлиlц Пирогова,
линок l09
2l0l0, ВiнниiIька об.lt., пticтtl

обN,lеrкеноlо

вiдповi,tlал ь1-1iстю

з

агr,rости ка>

Чg-лЦуз !!ццЦуццуцууц

20080,2?.5

зз02599

.Щi

Товариство з обмеiкеrtоtо
Еiдповiдальн iстю к Е:lектросолар)

42з94856

1

2l000,

1'овариство з oбl"tellteI loto
вiдпов iдал ьгtiстtо kckarl Лаiiтl>

35904094

з3088862

зазIlаtlgною датоIо

ь

t{

операцiТ:

zоzrБi-""7з

7]2

79 07]'
lз 057
6 959

5 299
з,|

управ.lliння t|lillallcoBипtlr рItзllкаl}tи

i(ерiвtrlIцтВо ТоварисТва вllзrIае, що /li.qль}riс,гь Фоtlду поtt'язана з зtlачIl1,1ми
р14з14I(аI\4!l i Bapr.icTb
акт,ивiв у ttесr,абiль}lому риtlковом)/ середовишli ]\{o)lte су,l-гево змiнитись
унаслiдо,, unr"ny
сvб'сltтивttIlх ч}lнниI(its та об'сктI,1l}II}Iх LIrI}iникiв. вillогiллriсть i llапрямtl,, u,,n"uy яI(Llх ЗаЗДаJ,a,-iд,
,гочFIО
IlерсдоечlIТи tIсмо)t(.IIИrзо.,ЩО такиХ р1.1злtкiв BillHeceHo кредlаr,ний
рllзиl(, ринковий ризиl( та
ризиlt лiквiд,ностi. Рlаrtlсовий риз[lк вl(люLlас BaJllO'l'Htrй р;Iзик, пiлaоrкоо"й ризик та illtll1.It-l цiновий
1II4сTI]x

р14зllк.

Полi,t,иttа з vправ.пill}lя ризикаh414 орiсIl,гоt]аtIа I{a IJLlзtIaLIeHFIrl, анаJliз i
управ"гr illtlя рl,tзикаl\tl,t, з
яI{1,IN,tll 01,1,1l(астьсrt'Говqрис'гt]о. tla вс,ганоt]ле[Itlя коII,гролю за
а,гакож постiйнrаi1

i\l()I,1lт,оI)иIlг за рiвнепt 1rизlrкiв, дотриi\,IанI{яп,l

р14з}Il(амII,

встановлсних обп,tеilсеtlь Tir полiтик1,I управлitttIя
49

АТ (ЗнВкlФ <<ГРоТон ГPYII)
примIтки до ФIнАнсовоi звIт,ностI
станом на 31 грудItя 2020 рtlку

,га

за piK, lцо закiнчився заз}Iаченою латоlо

)| lllсяч ах,у кр ai' н cb{ux ?, pll в ен ь
п

ризи кам и.

Управ;lirtнЯ ризtJкамрl керiвниtцтВом ТоварИства :.здiйС}IIосться tIa ocHoBi
розумirlня причиFl
виI{иI(FIеIItlя ризику, lсiлькiсltоТ оцiнlси його молслиl]оl,о вI]JIиву tla вар,гiс.гь чистtIх активiв та
застосуваI Iгtя i ltcTpyп,leltTap i to щоло його поiчt' я l( шен ня.
8"3.

l. Креди:ццЦ

Кредиr,нпl'r рIIзик

рцэ1,1к

ризик того, lllo одна сторона контракгу про фiнансовий iHcr.pyMeHT не з]\,lо)I(е
i це буде прlлЧино}О l]иIIикIIенНя фilлансового збltтку iншlоТ с,гороI{и.
КредитниЙ ризиК прI4таfulанrlий такиМ dliнаrtсовиМ itlcTpyMeIlTaM, як гtоточнi та депозllтнi
рахунl<и
в банках. облiгацiТ та дебiтсlрська заборгованiсть.

-

}}иконатtI зобов'язаНн;l

осllовнипl методоj\t оцitlltИ кредитниХ ризиlсiв керiвtlицтвом Т'овариства е

оrцiнIса

Irлаl,оспроМоrItносr,i контрагентiв, для чого використовуIоться крсди,гнi
рейтинги та будь-яка
itIша доступна iнформацiя щоло tk спромолсltостi виItоt{увати борговi зобов'язанrlя. Товариство

використовус наступнi метоли управлiння кредитнимLl ризиками:

- лiмiтИ щодо борI,Овlлх зобов'язань за класами
фiнансових iHcTpyMeHTiB;
- лiмiти шlодо боргових зобов'яза}Iь перед одним контраге[Iтом (або асоцiйованою групою);

- лiмiти tllодо Rкладень у фiнансовi iнструменти в
розрiзi кредитних 1эсйтингiв за Нацiональною
рейтиltговою шка-цою;

- лiмiтИ щодо

розМiшцоння депозитiв

у банках з рiзними

}IеIIоверненFlя деIIозитiв протягом oc.I,aHHix п'яr.и poltiB.

реl-tтиI{гамI,l

та

вI.{падки дефо"llту ,га

Станом на З1.12,2020 por(y в активах ФоIrду е позика, що виданi ТоВ <Солар Енерllсi-Мирiв> iз
KitttleBlаM строком повернення до l9.12.20zl року в cyMi 79 О71 TLlc. грн (станом на З1.12.2019
року: 5 299 тис, грн). За результатаI\{и проведеного аналiзУ, враховуючи пiдходи зат:вердлсенi в
]\{ежах с1,1стеми управлiння ризикаiчlи Керiвництво прийшло висновку, tllo з
дати первiсного
визrIанIIя (видачi позики) кредитний ризI4к I(о}IтрагеFIта не зазнав зростання i с низьким. Вiдсутнi
факти, яl<i б свiдчили про р}4зик невиконанItя зобов'язання.
L]таноМ lra 31.12.2020 року сума резорвУ пiд очiкуванi ltрелитнi
рлlзики становиl.ь 5О% вiд cyMll
.гr.Iс.
заборговаl-tостiза позикоlо --з 95З тис. грн (с,гztttоп.t на 3l, \2.2оit9
грн).
року: 265

СтаноМ на 3I . |2.202О вiдсутнi фiнансовi аItтиви, якi або були простроченi, або зttецiн илL4ся,
заставLl та illшi форми забезпечеrtня ttредитiв одержаI]их чlj IIада1Iих - IIемае.
8.].2, Ринковий ри?lлlс

РинковиЙ ризиК - цс ризиI( того, що справеДлl.tва вартiс,гь або плайбутнi грошовi потоl<и вiд

фiнансового iHcTpyMeHTa колива,I,иNlуl,ься внаслiдок змiн риlлкових цitt. Ринковий ризик охоплIос
три типИ ризику: iншtий цiновий рLIзик, валютний ризиК та вiдсоткОвий
ри:зtlк. РинковиЙ ризиI(
виIIикас у зв'язку з ризtjка]\,lИ збиткiв, зумовJ]енИх l(оливаIlняtttлl цiн на акцiТ, вiдсоr.кових cTaBoI(
,Ia валютних lcypciB, Фонд
не наражати]\4е,I,ься на ринковi ризиltи у зв'язку з вiдсутнiстlо
irrвсс,l-ицiй в акцiТ, облiгацiТ.

Illший цiновlll"l рIIзик - це ризик того, Iцо справедJIива вар,гiсть або майбутнi гроrловi llo1.ol(l4
вiд фillансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внас.;liдок змiIr ринкових цirI (oKpiM тих, що
вин1,1ка}отЬ унаслiдоlС вiдсо,гковОго
ризLlкУ чи ваJIю,гFIого ризиКу), tlезалеп,по uiд того, чи
сllр}{чиLIснi BoHpt tl}lHll}lKaMи, характерrlи]чt}l i]ля оl(ре]\{ого
фilrансового il.tcTpyrиeltTa або його
eMiTeHTa, Llи LILII{никами, ll(o впливаIоть }{а Bci полiбнi
фirlансовi ilIструплеttти, з яI(иN1li

здiiiсlltоtоться операltiТ на риIrку,

50

Ат, ((зI{l]кId) (I,POT,OH I,PУIT)
l lримlтl(l{ llo ФIIlдI-tсL)воi зв|тIIостl
с,гаtIоМ На З l l'рl,лllД 2020 рок1' :га за piK, tr(o закilt.I1.1вся
)! lпl

|

СЯ ll

ах ))кр aiH cb{ux 2pll\

зазIIаtIе}Iою да.гоtо

е1 l L,

Осltовгlим методо]!t оцirIки ttiноRого рлlзрlку с ана.цiз чуl,ливостi. Серсд MeTol1iR гiом'якlIJсння
ll,iltoBoI,o ризIiкУ ToBaptlcтBo BI.tKOpI.IcToB\/c] лI,Iверсифiкаrцiн_l aKTllBiB ,I,a дотрIjманl,iя лiмiтiв lla
вкладенIIя в акцiТ,га iншti фiнаrrсовi iнстрr7л4g1l1и з rter}iKcoвatll,Il\{ прибутrсом.

lJалютllиii ризиК -

l{e рlrзиl( того, що огIравеллива вар,гiсть або майбу,гнi грошtовi потоl<и lзiд
(liнаllсового iнс,грумеНТ1l 11оr,",,uт,имуться вllас.ltiдоtс змill валютних KypciB. Фонд не мае аltтивiв,
ltoM ittclBaHltx в ilлозем t,l ili ва,цtоr.i.

Вi/rсо,гltовlIй рIIзиК -- t(e рl{зl.!К ToI,o, |ло справедJIt{Ва BapTicTb або плайбутIli гроIltовi потоки Bi/{
dliI.tанс:ового irtcTpyп,leIlTa кол14ва,глlN,Iуl,ьOя внаслiлок зплilI ринкових вi2lсо.гкових с.гавоI(.
KepiBHl,tllTBo 'Говариства усвiдомлIос, що вiдсоr,ковi cT{lBI:Iа можуть зп,tiнюватись i це l)пJII,!ватиN,Iе
як Ija дохо/tи Фоtrлу. Tatt i ttп спDаве/lлив5,вартiсть tIIlстих aKTttBiB.
УЬвiдомлrоrоч'rr зllачнi рlIзиI(и, пов'язаrli з KoJlltBaHHяr\,I}l вiлсо,гlсових cTal]ol( у високо
iнфляцiйном)i середовищi, яке е власт,I4в}{м дJ]я (liltагlсоlзоТ сI-1стсN,lи YKpaTrlll, керiвtrиц.l,во
'Говаристrза не
розмiщуе активи у боргових зобов'язаttlIях у rlацiоltальttil-t валlот.i з фiкtlованоtо
вiдсотl<олзою ставкою

вiлцостi
Ризиlt лiквiлностi - ризик того, lцо Товариство
Ц.3.3.,В_и:l ll lt ll i lt

MaTplMe ,r,руднощi

Фонду, пов'язанрlх iз сРiнанссlвипли зобов'язаннями, що погашаються
ltсllл,riв або iнttlого (lilлансового активу.

при викоIланнi зобов'язань
lU.пяхоl\,t

IIоставки грOtUовI4х

'Гова1lllсr,во :здiйсlllос:
koHтpo;tb лiквiдrlосr-i lLlляхоп,l плаllу,l]ання lloTo.tIloT лiквiднос,гi. 'I'ова1-1ис,l,всl
аналiзl,С,гершIiнИ платеlltiв, яlкi гtов'язаrri з,цебiторськоIо заборговаrtiстю та iнш1,IlчIи
фiнансовлlмtл
aKT}lRai{'IIl, а TaI(o)I(

гtрогнознi поток}l гроlllових ItotпTiB вiл огrерацiilноТлiяльlлостi,

Стацоlтl на 31.12.2020 JloKy

Вiд 3 до 12
мiсяlцiв

До3

мiсяцiв

Вiдlдо5

Бiльurе ý

poKiB

poKiB

6 1з5
xytIKaN,ltl з tlapaxoBaHtrx

Поточllз l,iредI,Il,орська заборгованiсть

n

"й;

iрй;йТБла

заЗ Бр.о

I jз l]о?l)ахуllками з учасliикам!l
t

Ц"",д:дrзq*g9l91!,

6 lз]]

Доходiв

за тоsар]i, роботrл, пос,пугI.1

--

uйлiir-

Сl,аIlоц па 31.tr2.2019 року
,Щебiтсtрська заборговалtiсть за

Bcbol,tl

,79

,/9

0i1

16

07l

76

тOъ

l

45

4_ý

До 3,
iлliсяцiв

}Ji,д 3

до 12

__цсlliц1

11

079

Вiдlдо5

БiJlьше 5

poKiB

DoKlB

Всього,
эI

Тцl_g 1 11рзё99 ? ЦЦД:\9Д!1
IHttIa поr,о.ttlа дебiторська
I

5 299

заборгованiс,гь

По,tочна кредl1торсьI(а заборговаr;iсть

5 299

ll

1l

8.4. Уlrрrrвлiнrrя каfi iTaJIoM

5l

АТ (ЗнВкIФ dPOTOII
I,1

рим

lTI(1.I

cTatIoM на.З
),

п1 u

l

ГРУП>>

ФI tlAHCoBoi звl1,I IOC],I
грудllя 2020 року та за piK, що закiнч;lвсrl заз1,Iаченою датоIо

до

сяч ах у{р CiI l сь к uх ?.pll

в et

l

ь

ТовариствО розглядае управлiння капir,а.ll эьt ,tl( систеI\4у гlриtltlипiв та плетодiв
розробки i
1lеалiзацiТ управлiнських pirrreHb. пов'язJ}Iих з оптимальнl-lМ форrrrуванняпл noniruny з
рiзltопtанiТних д)(ерел, а ,гако)It забезпе.Iенrlял,t е(lеКтl.lRtlогО його виIiоРистаr{ня у дiяльностi
'Говариства. Ключовi IlитаIlня та
гtото.tнi рiшення, II{о впл1,Iвають lla обсяг-i структуру ltапiталу, а
Tal(o)it джерела l"iого rрормування, розглядаю,гься
управлiнським персоналоlй. Механiзм
vгIравлiння кагliталопl передбачас .tiTKy постановкУ цiлей i завланЬ
управлiriня капiта.llопt, а ].aKo)I(
Kot]TpoJIb за Тх доr,рИманняМ у звiтtlсlмУ перiолi;
удоско}IаJIенI,Iя метод}Iк}I визIlаrIегII.1я й аналiзу
використdilняt ycix видiв капiталу; розроблення зага:lьltоТ стратегiТ
управлiнllя каllir,алом.
Угrрав-пiнсЬttий персоНа.lt здiйснrОе огляl( структурИ капiта;lУ на кiнець ко)(ного звiтноl-о перiоду.
11ри цьому проводиться аналiз BapTocTi капi,галу, lio1,o струlt,гура r.a мохtливi
ризики. На ocHoBi
отриманиХ висновкiВ ToBapl,tcTBo злiйснrrэе рэгулюваНня капir,а'ltу шляхом залучення додаткового

капiталУ або фiнансуваttl-tя, а тако)к виплатИ дивiденлiв та noaur,r"n"o iснуючих позиI(.
товариство моltе здiйснювати регуJIIовання капiталу шляхом змiни структури nuпiruny. Сис.гема
vправлiнrtя капi,галом Mo)l(e I(орl|гVватись з урахуванням змiн в операцiйпоrу
"aр"довищi,
тсrtдеtlцiях pllнky або стратегiт розвитrtу.
Уtlравлiння капiталопл ToBapttcTBa спря]\lовано

*,u

21оaо."aпня FIаступних цiлей:

l) зберегтtt спроп,tоrкrtiсть Товариства прсllов)кувати cBolo дiяльrIiсть так, tцоб воно i надалi
забезпе,tувало дохiд д-пя учасtlикiв Товариства ],а вип.пати iншlим зацiкав,гlоriим сторонам;

2)

:забезгlе,,lитl4 налс)I(tlиL'l лрибуток
учасl,iикам товариства
Товариствir, що вiдtlовiдають piBHro ризику;

завдяI(1.I встitrIовлеItrtю tliH }la посл},ги

з) дотрllманНя

ви\,Iог /{О ltапiталу, RстаrIовлених регулятором, i забезпечення здатнос,l.i
Товарист,ва функцiоr-rувати в якостi безперерrrного дiючого пiдпрЙемсr.ва.
Товарис;тво BBa)I(ac, lIlo загаjlьна cy]\,Ia капiталу,
управлiння яким здiйсtlюеться, ;1opiBHloc cyMri
каltiталу, вiдобраittеного в ба.пансi.

Стцrrо_щцqцg]9дздцз{х _

з1.12.2020

ий (паriовий) капiтал

31.12.2019

7 510
19 969

49 000

всього

9в 4,19

8.5. Оренда

Проr,ягом 2020 року Фоrlд орендував примirдэнIля згiдно договору,
укладений

з'ГоВ кГдММдТ>

СЩРГIОУ lбЗ94062) ЛЪ 4119 вiд 18.10.2]l9 року. ГIочатоклiТлоговору з 0l ,O1.2020
року зi
с,tрокоN,t дiТ до 31.12.2020 року.
/{оговiр орендИ примiщенlrя з ТоВ (I'AMN,IAT) пролонговано з 01.01,2021 роIiу r.eprriнoM на
сlцигt pitc, розмiР орендноТ плати станilвить 0,1 Tltc. грIl в мiсяць (дlлв. Примiтку8.7).
(КО2Д

У

вiдгlовiдlностi

21О

N,IСФЗ

lб

<iОреrlда), cTa}loм на З1,12.2о20 року цеl,i договiр гlс мояrе бути
a"i"any з недостатlлiстю np"rapiTo

iлентифiковаilиl,л1,1, як догоl]ор}r оренлил чl,t ьtiстять орегlду, n
для такоТ iлен,гифi кацiТ.

52

АТ <ЗНВкIФ кГРоТон гРУП>
llримIтки до ФIнАнсовоТ звIтностl

станоМ на 31 грулrrя 2020 рокУ та за piK, що закirrчився зазначеною датою
у muсячах укра|нськuх ZpuBeHb

8.б.

BapTicтb чистих активiв

СтаноМ на З1.12.2020 рокУ наведенО розрахунок BapTocTi чистих активiв Фонду (всього) та
розрахунку на одну акцiю:
Найменування

Активи Фонду) грн
Зобов'язання Фонду, грн
BapTicTb чt,lстих активiв Фонду (всього), lp_H
Кiлькiсть акцiй, rrlo знацодиться в обiгу, штчк

BapTicTh чистих активiв в розрахунку Еа одну акцiю. гпн

BapTicTb одногО iнвестицiЙного сертИфiкатУ за станоМ на

зl.|2.2020

з1.12.2019

99 679 з26,6з
1 200 660,54
98 478 66б,09
71 000

5,]1,7

l

3l

бl4,2з
l0 500,00

5 707 1l4,2з
5 300

l076,8l

з87,02

грулн я 202Ороку згiдно ,Щовiдки про

вартiстьчистихактllвiвФондl,складае1387,02грrIтазбiльшиласявпорiвняннiз3I.12.2оl9року
за рахунок отримаFIого прибутку.
8.7.

Подii пiсля Балансу

Пiсля звiтноТ дати З1 .|2.2020 року та на дату затвердження цiсТ
фiнансовоТ звiтностi не вiдбулося
подiй, якi могли мати сут,гсвий вп.llив на
фiнансову звiтrriсть Фонду.
Проте, слiд зазначити наступне:
4ог9вiр

оренди примiщення з ТоВ кГАММАТ> (код едрпоУ 16394062)пролонговано з
року TepMiHoM на один piK (до з 1 .12.2021 року);

01 .0 l .2021

в сiчнi

202l року Фоrlд погасив поточну кредиторську заборгованiсть перед
учасниками

загальною сумою 1 079 тис. грн.

Го:lова НагляловоТ рали АТ кЗНВI(IФ

кГРоТоН ГРУП)

Капiтан о.о.

/{иректор

l'ОВ кКУА (РВДI-IНВЕСТ)

Наконечний Т.С.

Головний бухгалтер

ТОВ (КУА кРЕЩI-IНВЕСТ)
}ý.i;,

коя 3Z+З

Ц*оЧ,,*.ц,

,YOtzlg lяо
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