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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за період з 23 квітня 2020 року по 31 грудня 2020 року
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«БІЗНЕС СІТІ»
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БІЗНЕС СІТІ» (надалі – Фонд) (ідентифікаційний код юридичної
особи 43600104) зареєстровано в Сихівському районі м. Львова 23.04.2020 року (номер запису
1 415 102 0000 050191) відповідно до чинного законодавства.
Місцезнаходження Фонду: 79031, Львівська обл., місто Львів, вулиця Боднарська, будинок 4.
Скорочене найменування: АТ «ЗНВКІФ «БІЗНЕС СІТІ». Філій Фонд не має.
21.05.2020 року Фонд внесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування,
реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300907, свідоцтво № 00907 від 21 травня 2020 р. Тип Фонду – закритий, вид Фонду
– недиверсифікований, належність – венчурний. Строк діяльності Фонду 30 років з дня внесення відомостей про
Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування.
Відповідно до Статуту предметом діяльності Фонду є провадження діяльності із спільного інвестування,
пов’язаної із об’єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) коштів учасників Фонду та доходів,
отриманих Фондом від здійснення діяльності із спільного інвестування.
Пріоритетним є інвестування в наступні галузі народного господарства: будівельну, виробництво
продовольчих товарів, оптова та роздрібна торгівля, здійснення операцій з нерухомим майном, транспорт і
складське господарство. Інвестування в зазначені галузі може здійснюватися шляхом вкладення коштів в майнові
права, корпоративні права, цінні папери, похідні фінансові інструменти, в тому числі, але не виключно деривативи,
нерухомість підприємств зазначеної галузі з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України
та в інші активи, дозволені чинним законодавством України.
Станом на 31.12.2020 року управління активами, в тому числі ведення бухгалтерського обліку
здійснювало на підставі Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № 5-КІФ від 27
квітня 2020 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41311021), що діє на підставі ліцензії
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому
ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), номер та
дата прийняття рішення: № 684 від 12.09.2017 року; строк дії з 12.09.2017 року – необмежений.
Станом на 23 квітня 2020 р. та 31 грудня 2020 р. учасником Фонду була:
Учасники Фонду:
23.04.2020 р.
Михайлів Роман Євгенович
Приватне підприємство «Континент Лайф»
Всього

%
100,0
100,0

31.12.2020 р.
%
100,0
100,0

Інформація про компанію з управління активами ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ»
ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» (надалі – Товариство) зареєстроване відповідно до Господарського та
Цивільного Кодексів, Законів України «Про господарські товариства» та інших законодавчих актів.
Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм
найменуванням.
У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством, іншими внутрішніми нормативними
документами, рішеннями.
Повна назва Товариства
Скорочена назва Товариства
Організаційно-правова форма
Товариства
Ознака особи
Форма власності
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Дата державної реєстрації

Основні відомості про Товариство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ»
ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ»
Товариство з обмеженою відповідальністю
Юридична
Приватна
41311021
79017, Львівська обл., місто Львів, вулиця Водогінна, будинок 2, офіс 8М
Дата реєстрації 28.04.2017 р.
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Рішення про видачу Ліцензії

Основні види діяльності КВЕД

Рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних
інвесторів (діяльність з управління активами) ТОВ «КУА «ЛЬВІВ
КЕПІТАЛ» № 684 від 12.09.2017 р.
66.30 Управління фондами (основний)

Учасниками ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» є:
1. Михайлів Роман Євгенович
Адреса засновника: 79031, Львівська обл., місто Львів, Сихівський район, вулиця Боднарська, будинок 4
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 2 485 000,00
2. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕВ МІСТА 2012»
Код ЄДРПОУ засновника: 38243971
Адреса засновника: 79031, Львівська обл., місто Львів, Сихівський район, вулиця Стрийська, будинок 61,
квартира 49
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 4 615 000,00
Станом на 23.04.2020 року єдиним учасником Фонду був Михайлів Роман Євгенович (код ДРФО
2780112775, паспорт серії КС № 922920, виданий Сихівським РВ у м.Львові ГУ ДМС України у Львівській області
31.10.2012 р.).
Станом на 25.06.2020 року єдиним учасником Фонду є Приватне підприємство «Континент Лайф» (код
ЄДРПОУ 41995205, юридична адреса якого: 79007,Львівська область, м.Львів, вул. Котлярська, будинок 5,
квартира 14).
Станом на 23.04.2020 року зареєстрований статутний капітал Фонду становив 6 000 000 грн. та сплачено в
повному обсязі наступними платіжними дорученнями:
- від 16.04.2020 №16 на суму 1 500 000 грн.
- від 16.04.2020 № TR.32119973.IB.8810 на суму 1 000 000 грн.
- від 21.04.2020 № 18 на суму 700 000 грн.
- від 21.04.2020 № TR.32119973.IB.8810 на суму 2 800 000 грн.
Рішенням Єдиного учасника Фонду № 2 від 23.04.2020 року прийнято рішення про здійснення емісії
6 000 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 6 000 000 гривень 00 копійок, з метою
здійснення спільного інвестування та затверджено статут Фонду рішенням Єдиного учасника Фонду № 2 від
23.04.2020 року.
Рішенням Єдиного учасника Фонду № 4 від 25.06.2020 року прийнято рішення про внесення змін до
Статуту Фонду в зв’язку зі збільшенням Статутного капіталу Фонду, а саме: додатково здійснити емісію
114 000 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 114 000 000 гривень 00 копійок, з метою
здійснення спільного інвестування та затверджено статут в новій редакції рішенням Єдиного учасника Фонду № 4
від 25.06.2020 року.
Станом на 31.12.2020 року зареєстрований статутний капітал Фонду становив 120 000 000 грн.
Рішенням Єдиного учасника Фонду № 2 від 23.04.2020 року обрано членами Наглядової ради наступних
осіб: Жилу Валентину Олександрівну, Павлишина Назарія Мирославовича та Бойківа Андрія Володимировича.
Протоколом № 1 Засідання Наглядової ради від 23.04.2020 року Головою Наглядової Ради обрано
Павлишина Назарія Мирославовича.
2. Загальна основа формування річної фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Річна фінансова звітність Фонду є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою
достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Фонду.
Фінансова звітність була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі –
«МСФЗ»), законодавства України та чинних нормативних актів щодо подання річних звітів емітентами і
професійними учасниками фондового ринку Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку.
На вимогу статті 121 «Застосування міжнародних стандартів» Закону України «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні», Фонд складає фінансову звітність у відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ), опублікованих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО).
При формуванні річної фінансової звітності Фонду Товариство керувалося також вимогами національних
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової
звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ.
Враховуючи положення МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» Фонд є інвестиційним суб’єктом
господарювання і не консолідує річну фінансову звітність.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
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МСФЗ 9 Фінансові інструменти, МСБО 39 Фінансові інструменти: Визнання та оцінка, МСФЗ 7 Фінансові
інструменти: Розкриття інформації , МСФЗ 4 Страхові контракти та МСФЗ 16 Оренда. У серпні 2020 року Рада з
МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублікувала поправки, що доповнюють випущені у 2019 році та зосереджують
увагу на наслідках реформи базового рівня процентних ставок на фінансовій звітності компанії, які виникають,
коли, наприклад, базовий показник процентної ставки, який використовується для обчислення процентів за
фінансовим активом замінено альтернативною базовою ставкою.
МСБО 16 «Основні засоби». Поправки забороняють компанії вираховувати з вартості основних засобів
суми, отримані від реалізації вироблених предметів, коли компанія готує актив до його цільового використання.
Натомість компанія визнає такі надходження від продажу та пов'язані з ними витрати у прибутку або збитку.
МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи». Поправки уточнюють, що
«витрати на виконання договору» являють собою витрати, безпосередньо пов'язані з договором – тобто або
додаткові витрати виконання договору (наприклад, прямі витрати на працю і матеріали), або розподіл інших
витрат, які також безпосередньо пов'язані з договором (наприклад, розподіл амортизації об'єкта основних засобів,
що використовується при виконанні договору).
МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу». Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальні основи
підготовки фінансової звітності, не змінюючи вимог до обліку для об'єднання бізнесів.
Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9. Комісійна винагорода, що включається в «10відсотковий» тест при припиненні визнання фінансових зобов'язань. Поправка уточнює характер такої комісійної
винагороди – воно включає тільки винагороду, сплачене між позикодавцем і займоотримувача, включаючи
винагороду, сплачене або отримане від особи інших сторін.
МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Поправки роз'яснюють критерій у МСБО 1 для класифікації
зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'єкта господарювання мати право відкласти погашення зобов'язання
принаймні на 12 місяців після звітного періоду.
МСФЗ та поправки до них: Поправки роз'яснюють критерій у МСБО 1 для класифікації зобов'язання як
довгострокового: вимога до суб'єкта господарювання мати право відкласти погашення зобов'язання принаймні на
12 місяців після звітного періоду.
Наразі Фонд оцінює вплив цих стандартів на фінансову звітність.
2.3. Припущення про безперервність діяльності
Річна фінансова звітність Фонду підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності,
відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова
звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Фонд не міг продовжити
подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
2.4. Валюта подання річної фінансової звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання річної фінансової звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта
України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.5. Звітний період річної фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається період з 23 квітня по 31 грудня 2020
року.
Порівняльна інформації за аналогічний період попереднього року в фінансовій звітності Товариства не
наводиться так як воно являється новоствореним суб’єктом господарювання, державну реєстрацію якого
проведено 23.04.2020 року
2.6. Рішення про затвердження річної фінансової звітності
Річна фінансова звітність Фонду затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства
04 січня 2021 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї річної фінансової
звітності після її затвердження до випуску.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні річної фінансової звітності
Ця річна фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або
амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», а
також інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40
«Інвестиційна нерухомість». Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки
фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки
включають використання справедливої вартості як ціни, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за
передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема, використання біржових
котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз
дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива
вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і
відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
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3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані
суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які,
за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну
інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати,
якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Фонду розроблена відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових
оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.
В своїй обліковій політиці Фонд керується принципами наступності, достовірності, повноти висвітлення,
превалювання сутності над формою, несуперечності, раціональності, відкритості, суттєвості, своєчасності
відображення, автономності, обачності, безперервності, нарахування та відповідності доходів та витрат,
послідовності та історичної (фактичної) собівартості.
Облікова політика Фонду застосовується до подій та операцій з часу їх виникнення.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Фонд обирає та застосовує облікові політики послідовно для подібних операції, інших подій або умов,
якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть
бути доречними.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Фонду відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 «Звіт про сукупний дохід» передбачає подання витрат, визнаних
у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або «собівартості реалізації»,
згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на
збут або адміністративну діяльність. Представлення грошових потоків від операційної діяльності у «Звіті про рух
грошових коштів» здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про
основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових
надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Фонду.
3.3. Основні принципи бухгалтерського обліку
У відповідності до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та нормативно-правових актів
НКЦПФР, активи ІСІ складаються з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та депозитних
рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, об'єктів нерухомості, цінних паперів,
визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», цінних паперів іноземних держав та інших
іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а
також інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, установлених Законом
України «Про інститути спільного інвестування» безпосередньо для конкретних типів та видів інвестиційних
фондів.
3.3.1. Облікові політики щодо фінансових інструментів
Класифікація фінансових активів
Фонд класифікує фінансові активи як такі, що надалі оцінюються за амортизованою собівартістю,
справедливою вартістю через інший сукупний дохід або справедливою вартістю через прибуток або збиток, на
основі обох таких критеріїв:
а) бізнес-моделі суб'єкта господарювання з управління фінансовими активами; та
6) установленими договором характеристиками грошових потоків за фінансовим активом.
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою со6iвартiстю в разі одночасного дотримання о6ох
зазначених нижче умов:
а) фінансовий актив утримується в рамках 6iзнес-моделi, метою якої є утримання фінансових активів для
одержання договірних грошових потоків; i
6) договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами
основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.
Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у разі одночасного
дотримання о6ох зазначених нижче умов:
а) фінансовий актив утримується в рамках 6iзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом одержання
договірних грошових потоків, так i шляхом продажу фінансових активів, i
6) договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами
основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.
Основна сума – це справедлива вартість фінансового активу при первісному визнанні.
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Проценти складаються з компенсації за часову вартість грошей, за кредитний ризик, пов'язаний із
за6оргованiстю за основною сумою протягом певного періоду, а також за інші основні ризики кредитування та
витрати, а також із маржі при6утку.
Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через при6уток а6о з6иток, якщо він не
оцінюється за амортизованою со6iвартiстю а6о за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Однак,
Фонд може на власний розсуд прийняти під час первісного визнання певних інвестицій в інструменти власного
капіталу, які в ушному випадку оцінювалися б за справедливою вартістю через прибуток або збиток, безвідкличне
рішення про відображення подальших змін справедливої вартості в іншому сукупному доході
Незважаючи на положення пунктів 4.1.1-4.1.4 МСФЗ 9, Фонд під час первісного визнання має право
безвідклично призначити фінансовий актив як такий, що оцінюється за справедливою вартістю через при6уток або
збиток, якщо таке рішення усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні (яку подекуди
називають «неузгодженістю обліку»), що в іншому випадку виникла б при оцінці активів а6о зо6ов'язань, або при
визнанні прибутків i збитків за ними на різних основах.
Класифікація фінансових зобов'язань
Фонд здійснює класифікацію всіх фінансових зобов'язань як таких, що в подальшому оцінюються за
амортизованою собівартістю, за винятком:
а) фінансових зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Такі
зобов'язання, включаючи похідні інструменти, що є зобов'язаннями, надалі оцінюються за справедливою вартістю;
6) фінансових зобов'язань, що виникають у разі невідповідності передавання фінансового активу
критеріям для припинення визнання або в разі застосування підходу подальшої участі.
в) договорів фінансової гарантії,
Після первісного визнання емітент такого договору (якщо не застосовується підпункт а) або б) надалі
оцінює його за більшою з таких сум:
- сумою резерву під збитки, визначеною згідно з розділом 5.5 МСФЗ 9, i
- первісно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розміру доходу, визнаного згідно з
принципами МСФЗ 15.
г) зобов'язань із надання позики за ставкою відсотка, нижчою від ринкової, емітент такого зобов'язання
(якщо не застосовується підпункт а) надалі оцінює його за більшою з таких сум:
- сумою резерву під збитки, визначеною згідно з розділом 5.5 МСФЗ 9, i
- первісно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розміру доходу, визнаного згідно з
принципами МСФЗ 15.
д) умовної компенсації, визнаного набувачем при об’єднанні бізнесу, до якого застосовується МСФЗ 3.
Така умовна компенсація надалі оцінюється за справедливою вартістю з визнанням змін у прибутку або збитку.
Можливість призначення фінансового зобов'язання як такого, що оцінюється за справедливою вартістю через
прибуток або збиток
Фонд має право під час первісного визнання безвідклично призначити фінансове зобов'язання як таке, що
оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо це дозволено пунктом 4.3.5 МСФЗ 9
або якщо таке рішення забезпечує надання більш доречної інформації через одну з таких причин:
а) воно усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні (яку подекуди називають
«неузгодженістю обліку»), що в іншому випадку виникла 6 при оцінці активів або зобов'язань, або при визнанні
прибутків i збитків за ними на різних основах; або
6) група фінансових зобов'язань або фінансових активів i фінансових зобов'язань перебуває в управління, а
її показники ефективності оцінюються на основі справедливої вартості згідно з документально оформленою
стратегією управління ризиком або стратегією інвестування, причому інформація про групу для внутрішнього
користування подається на цій основі провідному управлінському персоналу суб'єкта господарювання (згідно з
визначенням, наведеним у МСБО 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін» .
Перекласифікація
Фонд здійснює перекласифiкацiю всіх охоплених відповідними змінами фінансових активів тоді й лише
тоді, коли він змінює свою бізнес-модель управління фінансовими активами.
Фонд не проводить перекласифікацію жодних фінансових зобов'язань.
Первісна оцінка
Фонд під час первісного визнання оцінює фінансовий актив або фінансове зобов'язання за його
справедливою вартістю плюс або мінус (у випадку фінансового активу або фінансового зобов'язання, що не
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток) витрати на операцію, що можуть бути
безпосередньо віднесені на придбання або випуск фінансового активу або фінансового зобов'язання.
Якщо Фонд застосовує облік за датою розрахунку для активу, який надалі оцінюється за амортизованою
собівартістю, то актив первісно визнається за його справедливою вартістю на дату операції.
При первісному визнанні Фонд оцінює торговельну дебіторську заборгованість за ціною операції (згідно з
визначенням, наведеним у МСФЗ 15), якщо торговельна дебіторська заборгованість не містить значного
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компоненту фінансування згідно з МСФЗ 15 (або якщо суб'єкт господарювання застосовує практичний прийом
згідно з пунктом 63 МСФЗ 15).
Після первісного визнання Фонд оцінює фінансовий актив:
а) за амортизованою собівартістю;
6) за справедливою вартістю через інший сукупний дохід; або в) за справедливою вартістю через прибуток
або збиток.
Фонд застосовує до фінансових активів, які оцінюються за амортизованою собівартістю та до фінансових
активів, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід вимоги щодо зменшення
корисності.
Фонд безпосередньо зменшує валову балансову вартість фінансового активу, якщо Фонд немає
обґрунтованих очікувань щодо відновлення фінансового активу в цілому або його частини. Списання являє собою
подію припинення визнання.
Перекласифiкацiя фінансових активів
Якщо, Фонд проводить перекласифiкацiю фінансових активів, він застосовує перекласифiкацiю
перспективно, починаючи з дати перекласифікації. Фонд не переглядає визнані раніше прибутки, збитки
(включаючи прибутки або збитки від зменшення корисності), або проценти.
Якщо Фонд здійснює перекласифiкацiю фінансового активу з категорій тих, що оцінюються за
амортизованою собівартістю, до категорії тих, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток, то його справедлива вартість оцінюється станом на дату перекласифiкації. Будь-який прибуток або збиток,
що виник із різниці між попередньою амортизованою собівартістю фінансового активу та його справедливою
вартістю, визнається в прибутку або збитку.
Якщо Фонд здійснює перекласифiкацiю фінансового активу з категорії тих, що оцінюються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток, до категорії тих, що оцінюються за амортизованою
собівартістю, то його справедлива вартість станом на дату перекласифiкації стає його новою валовою балансовою
вартістю.
Якщо Фонд здійснює перекласифiкацiю фінансового активу з категорії тих, що оцінюються за
амортизованою собівартістю, до категорії тих, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний
дохід, то його справедлива вартість оцінюється станом на дату перекласифiкації. Будь-який прибуток або збиток,
що виник із різниці між попередньою амортизованою собівартістю фінансового активу та його справедливою
вартістю, визнається в іншому сукупному доході. Ефективна ставка відсотка та оцінка очікуваних кредитних
збитків у результаті перекласифікацій коригуванню не підлягають.
Якщо Фонд здійснює перекласифiкацiю фінансового активу з категорії тих, що оцінюються за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід, в категорію тих, що оцінюються за амортизованою
собівартістю, то фінансовий актив перекласифiковується за своєю справедливою вартістю станом на дату
перекласифiкації. Однак, кумулятивний прибуток або збиток, що був раніше визнаний в іншому сукупному
доході, виключається з власного капіталу та відповідно коригується справедлива вартість фінансового активу
станом на дату перекласифікації. Внаслідок цього фінансовий актив оцінюється станом на дату перекласифiкацiї
так, ніби він завжди оцінювався за амортизованою собівартістю. Таке коригування впливає на інший сукупний
дохід, але не позначається на прибутку або збитку, а тому не є коригуванням перекласифiкацiї. Ефективна ставка
відсотка та оцінка очікуваних кредитних збитків у результаті перекласифікацій коригуванню не підлягають.
Якщо Фонд здійснює перекласифiкацiю фінансового активу з категорії тих, що оцінюються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток, у категорію тих, що оцінюються за справедливою вартістю
через інший сукупний дохід, то фінансовий актив i надалі оцінюється за своєю справедливою вартістю.
Якщо Фонд здійснює перекласифiкацiю фінансового активу з категорії тих, що оцінюються за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід, у категорію тих, що оцінюються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток, то фінансовий актив i надалі оцінюється за своєю справедливою вартістю.
Кумулятивний прибуток або збиток, що був раніше визнаний в іншому сукупному доході, перекласифiковується з
власного капіталу в прибуток або збиток як коригування перекласифікації станом на дату перекласифiкації.
Зобов’язання, призначені як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Фонд відображає прибуток або збиток за фінансовим зобов'язанням, призначеним як таке, що оцінюється
за справедливою вартістю через прибуток або збиток, у такому порядку:
а) сума зміни справедливої вартості фінансового зобов'язання, обумовлена змінами в кредитному ризику за
таким зобов'язанням, відображається в іншому сукупному доході, а
б)залишок суми зміни справедливої вартості зобов'язання відображається в прибутку або збитку, якщо
підхід до впливу змін у кредитному ризику за зобов'язанням, описаний у підпункті «а», не призводить до
виникнення або збільшення неузгодженості обліку в прибутку або збитку (а в такому разі застосовується
пункт 5.7.8 МСФЗ 9). Якщо дотримання даних вимог може призвести до виникнення або збільшення
неузгодженості обліку в прибутку або збитку, то Фонд відображає всі прибутки або збитки за таким
зобов'язанням (у тому числі, впливу змін у кредитному ризику за таким зобов'язанням) у прибутку або збитку
Активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
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Прибуток або збиток за фінансовим активом, що оцінюється за справедливою вартістю через інший
сукупний, визнається в іншому сукупному доході, окрім прибутку чи збитку від зменшення корисності та
прибутку чи збитку від курсових різниць доти, доки не відбудеться припинення визнання або перекласифiкацiя
фінансового активу. У разі припинення визнання фінансового активу кумулятивний прибуток або збиток, що
був раніше визнаний в іншому сукупному доході, перекласифiковується з власного капіталу в прибуток або
збиток як коригування перекласифiкації. У разі перекласифiкацiії фінансового активу з категорії активів, що
оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, суб'єкт господарювання обліковує
кумулятивний прибуток або збиток, що був раніше визнаний в іншому сукупному доході. Проценти, нараховані за
методом ефективного відсотка, визнаються в прибутку або збитку.
Якщо фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, то суми, що
визнаються в прибутку або збитку, є такими самими, що й суми, які було б визнано в прибутку або збитку, якби
фінансовий актив оцінювався за амортизованою собівартістю.
Справедлива вартість
Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана від продажу активу або сплачена за зобов'язанням
при звичайній операцій між учасниками ринку на дату оцінки. Найкращим свідченням справедливої вартості є ціна
на активному ринку. Активний ринок - це ринок, на якому операції щодо активів i зобов'язань мають місце із
достатньою частотою та в достатніх обсягах для того, щоб забезпечити інформацію щодо ціноутворення на
поточній основі.
Фонд застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб
оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізуючи
використання закритих вхідних даних. Мета застосування методу оцінки вартості – визначити ціну, за якаю
відбулася б звичайна операція продажу активу чи передачі зобов'язання між учасниками ринку на дату оцінки
поточних ринкових умов. Фонд застосовує наступні методи оцінки вартості :ринковий підхід, витратний підхід
та дохідний підхід. Якщо для оцінки справедливої вартості застосовують кілька методів оцінки, то результати
оцінюють, враховуючи прийнятність діапазону значень, на які вказують такі результати. Оцінка справедливої
вартості – це точка в діапазоні, яка найкраще представляє справедливу вартість за даних обставин. Фонд відбирає
вхідні дані, які відповідають характеристикам активу чи зобов'язання, що їх брали б до уваги учасники ринку в
операції з активом чи зобов'язанням. Фонд використовує вхідні дані з біржових ринків.
Оцінки справедливої вартості аналізуються за рівнями ієрархії справедливої вартості наступним чином:
Рівень 1 – це оцінки за цінами котирування (без застосування коригувань) на активних ринках для
ідентичних активів та зобов'язань;
Рівень 2 – це методики оцінки з усіма суттєвими параметрами, наявними для спостереження за активами
та зобов'язаннями, безпосередньо (тобто, ціни) або опосередковано (тобто, визначені на основі цін), та
Рівень З – це оцінки, які не базуються виключно на наявних на ринку даних (тобто, оцінка вимагає
значного застосування параметрів, за якими відсутні спостереження).
3.3.2. Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів
Грошовими коштами Фонду є залишки грошових коштів на рахунках в банках. Залишки грошових коштів
обліковуються у національній валюті – гривня за номінальною вартістю.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у
відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається
зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше
ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній
валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.4 цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній
вартості.
Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за
амортизованою собівартістю.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у
функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку
призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі
непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності
ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі
збитків звітного періоду.
3.4. Облікові політики щодо нематеріальних активів
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Нематеріальні активи Фонду враховуються і відображаються в фінансовому звіті згідно МСБО 38
«Нематеріальні активи».
Нематеріальними активами визнаються контрольовані Фондом немонетарні активи, які не мають
матеріальної форми та можуть бути ідентифіковані окремо від Фонду на протязі періоду більше 1 року (або
операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам.
Нематеріальні активи оцінюються по первинній вартості (собівартості), яка включає в себе вартість
придбання і витрати пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.
Наступні витрати на нематеріальні активи збільшують собівартість нематеріальних активів, якщо:
існує вірогідність того, що ці витрати призведуть до генерування активом майбутніх економічних вигод,
які перевищать його первинно оцінений рівень ефективності;
ці витрати можна достовірно оцінити і віднести до відповідного активу.
Якщо наступні витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки первинної оціненої ефективності
активу, вони визнаються витратами періоду.
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання визнаються в тому випадку, якщо
не існує обмеження періоду, протягом якого актив генеруватиме надходження чистих грошових потоків.
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються.
Згідно з МСБО 36 Фонд повинен тестувати нематеріальні активи з невизначеним строком корисного
використання щодо знецінення:
щороку;
щоразу, коли існують ознаки можливого зменшення корисності нематеріального активу.
Строк корисного використання нематеріального активу, який не амортизується, переоцінюється в кожному
звітному періоді, щоб визначити, чи підтверджується і надалі оцінка невизначеного строку корисного
використання активу. Якщо така оцінка не підтверджується, зміна оцінки строку використання активу
з невизначеного на визначений обліковується як зміна в облікових оцінках відповідно до МСБО 8.
Зміна строку корисного використання активу може свідчити про зменшення корисності такого активу.
Внаслідок цього суб’єкт господарювання тестує актив на знецінення шляхом порівняння його вартості,
що відшкодовується, визначеної відповідно до МСБО 36, з його балансовою вартістю. Якщо балансова вартість
перевищує вартість, що відшкодовується, різниця визнається як збиток від знецінення і відображається у Звіті про
прибутки і збитки.
3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
До інвестиційної нерухомості Фонду відноситься нерухомість (земля чи будівлі, або частина будівлі, або їх
поєднання), утримувана на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання
орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у
виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в
звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Фонд
отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість
інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу
частину для використання у процесі діяльності Фонду або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку
такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію
включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання
та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють,
наприклад, винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, пов’язані з передачею права
власності, та інші витрати на операцію.
Оцінка об’єктів інвестиційної нерухомості після визнання проводиться за моделлю оцінки за собівартістю
відповідно до МСБО 16 та застосовується такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості.
3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Фонд класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в
основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи,
утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин:
балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на
такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до
справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
3.7. Облікові політики щодо оренди
Фонд орендує приміщення для здійснення діяльності. Договором передбачено термін дії договору – 12
місяців, тому оренду приміщення Фонд вважає короткостроковою та прийняло рішення про незастосування вимог
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параграфів 22-49 МСФЗ 16 щодо такої оренди. Фонд визнає орендні платежі, пов’язані з такою орендою, як
витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди.
3.8. Податок на прибуток
Податкові активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток оцінюються в сумі, що передбачається
до відшкодування податковими органами або що передбачається до сплати податковим органам. Податкові ставки
та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми – це ставки і законодавство, фактично
прийняті на звітну дату.
Витрати з податку на прибуток відображаються у фінансовій звітності Фонду відповідно до МСБО 12
«Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за
рік, розрахованого згідно норм податкового законодавства України. Фонд є інститутом спільного інвестування.
Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування визначені статтею 141.6. Податкового кодексу
України. Згідно пункту 141.6.1. статті 141.6. Податкового кодексу України звільняються від оподаткування кошти
спільного інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного Фонду, кошти та інші активи,
залучені від учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту
спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування, та інші доходи від
діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).
4. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності.
4.1. Доходи та витрати
Доходи та витрати Фонду визнаються за методом нарахування. Витрати, понесені у зв’язку з отриманням
доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи
збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих
активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання.
Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених
далі умов:
а) Фонд передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу;
б) Фонд передав покупцеві ризики та переваги від володіння, пов’язані з фінансовим активів;
в) за Фондом не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай
пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною
нерухомістю або іншими активами;
г) суму доходу можна достовірно оцінити;
д) ймовірно, що до Фонду надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
е) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації
активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком
зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з
визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх
економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають
відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання
без визнання активу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина
собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Фонд капіталізує витрати на позики, які безпосередньо до
придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
5. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці річної фінансової звітності здійснюється оцінка та припущення, які мають вплив на
елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень
міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що
за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової
вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній інформації про поточні події Фонду,
фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо
важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки
мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
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5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови Фонду
застосовуються судження під час розроблення та застосування облікової політики Фонду, щоб інформація була
доречною для потреб учасників Фонду для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що
фінансова звітність:
- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Фонду;
- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
- є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження, щодо фінансової звітності Фонду посилаються на прийнятність наведених
далі джерел та враховують їх у низхідному порядку:
- вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
- визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у
Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження, щодо фінансової звітності Фонду враховуються найостанніші положення
інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для
розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою
вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Фонду
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках,
розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках
оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків,
існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з
врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
5.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів Фонду, де ринкові
котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
- вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на
припущеннях щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності
контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
- вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати)
може бути значним.
Якби використовувались інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют,
кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в
оцінці вартості фінансових інструментів Фонду у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на
відображений у фінансовій звітності Фонду чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на
передбачувану справедливу вартість.
5.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів Фонду ґрунтується на оцінці
ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують
невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним
фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів Фонду.
5.5. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту – це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів
в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення ринкової вартості бізнесу. З
економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні
з рівнем ризику подібні об'єкти інвестування, або – ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із
зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторів:
а) вартості грошей у часі;
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають різні рівні
компенсації;
в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.
Станом на 15.01.2020 р. середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у національній
валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію, становила
9,07 % річних. Інформація, що використана для визначення середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту
НБУ за посиланням https://bank.gov.ua розділ “Вартість строкових депозитів “.
5.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
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Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Фонд на дату виникнення
фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.
Фонд визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які
оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового
активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12місячними очікуваними кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).
Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як
фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до того, як
фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, що є
специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації).
Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має
низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати свої договірні зобов'язання
щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у
довгостроковій перспективі можуть знизити, але не обов’язково здатність позичальника виконувати свої
зобов'язання щодо договірних грошових потоків.
Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на підставі того,
що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими інструментами Фонду або ніж
кредитний ризик юрисдикції, в якій Фонд здійснює діяльність.
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на підставі
того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому звітному періоді, але не
вважається таким станом на звітну дату. У такому випадку Фонд з'ясовує, чи мало місце значне зростання
кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних
збитків за весь строк дії.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Фонду щодо кредитних збитків.
6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Фондом здійснюються виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань Фонду,
тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного
періоду.
Класи активів та
зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю
Грошові кошти

Інструменти капіталу

Дебіторська
заборгованість

Поточні зобов’язання

Методики оцінювання

Метод оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)

Вихідні дані

Первісна та подальша оцінка
грошових коштів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює
їх номінальній вартості
Первісна оцінка інструментів капіталу
здійснюється за їх справедливою
вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні
операції, в ході якої був отриманий
актив. Подальша оцінка інструментів
капіталу здійснюється за
справедливою вартістю на дату
оцінки.

Ринковий

Офіційні курси НБУ

Ринковий,
витратний

Первісна оцінка дебіторської
заборгованості здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює
вартості погашення, тобто сумі
очікуваних контрактних грошових
потоків на дату оцінки.
Подальша оцінка дебіторської
заборгованості відбувається за
амортизованою вартістю
Первісна оцінка поточних зобов’язань
здійснюється за вартістю погашення.
Поточні зобов’язання оцінюються у
подальшому
за
амортизованою
вартістю.

Дохідний

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на
дату оцінки, за відсутності
визначеного біржового
курсу на дату оцінки,
використовується остання
балансова вартість, ціни
закриття біржового
торгового дня
Контрактні умови,
ймовірність погашення,
очікувані вхідні грошові
потоки

Витратний

Контрактні умови,
ймовірність погашення,
очікувані вихідні грошові
потоки

6.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості

27
Класи активів
та зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю
Дата оцінки
Інструменти
капіталу
(частки)

1 рівень
(ті, що мають
котирування, та
спостережувані)

2 рівень
(ті, що не мають
котирувань, але
спостережувані)

3 рівень
(ті, що не мають
котирувань і не є
спостережуваними)

Усього

23.04.2020
-

31.12.2020
-

23.04.2020
-

31.12.2020
-

23.04.2020
-

31.12.2020
-

23.04.2020
-

31.12.2020
-

Довгострокова
дебіторська
заборгованість

-

-

-

-

-

5897

-

5897

Дебіторська
заборгованість
за виданими
авансами
Інша поточна
дебіторська
заборгованість

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Грошові кошти

-

-

-

-

6 000

43

6 000

43

6.3. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-го рівня ієрархії
7 липня 2020 року Фондом було придбано частку в статутному капіталі ПП «Юридична компанія «Сфінкс» (код
ЄДРПОУ 30275649) у розмірі 100 грн. грн., що складає 10 % від загального розміру статутного капіталу ПП
«Юридична компанія «Сфінкс».
Класи активів,
оцінених за
справедливою
вартістю з
використанням 3-го
рівня ієрархії
Інструменти капіталу
(частки)

Залишки станом
на 23.04.2020 р.

Придбання
(продажі)

Залишки станом на
31.12.2020 р.

Стаття (статті) у прибутку
або збитку, у якій
прибутки або збитки
визнані

0

0

0

0

6.4. Розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
У Фонду за звітний період переведень між рівнями ієрархії не було.
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю:
Балансова вартість, тис. грн.
Справедлива вартість, тис. грн.
23.04.2020р.
-

31.12.2020р.
-

23.04.2020р.
-

31.12.2020р.
-

6 000

43

6 000

43

Довгострокова
дебіторська
заборгованість
Дебіторська
заборгованість за
виданими авансами

-

5 897

-

5 897

-

-

-

-

Інша поточна
дебіторська
заборгованість

-

-

-

-

Інструменти капіталу
(частки)
Грошові кошти

Фонд вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає,
що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої
вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.
7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах Фонду
7.1. Доходи та витрати
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тис. грн.
Доходи
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи
Інші фінансові доходи
Дохід від отриманих відсотків банку
Всього доходів:

Код
звіту
р.2000

31.12.2020р
27
0
281
0
308

р.2120
р.2220
р.2240

тис. грн.
Витрати
Адміністративні витрати, в т. ч.
Винагорода компанії з управління активами
Витрати на послуги банку, зберігача
Компенсаційні витрати на створення Фонду
Витрати на інші послуги
Інші операційні витрати
Фінансові витрати
Інші витрати
Всього витрат:

Код
звіту
р.2130

31.12.2020р
168
5
5
126
32
0
0
18
186

р.2180
р.2250
р.2270

7.2. Довгострокові фінансові інвестиції (інші фінансові інвестиції)
Станом на 31 грудня 2020 року у Фонді фінансові інвестиції складають 0 тис.грн.(100грн.).
7.3. Довгострокова дебіторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2020 року довгострокова дебіторська заборгованість склала
5 897тис.грн.- це
заборгованість, в тому числі: 20 липня 2020 року Фонд уклав договір відсоткової позики від 20.07.20р. з
Приватним підприємством Юридична компанія «Сфінкс» (код ЄДРПОУ 30275649), відповідно до якого Фонд
надає позику в розмірі 5900 тис.грн.за річною відсотковою ставкою 1%.. Станом на 31 грудня 2020 року загальна
сума резерву під очікувані кредитні збитки склала 18 тис. грн. У складі дебіторської заборгованості обліковується
наступна заборгованість :
- сума нарахованих відсотків по позиці на звітну дату склала 15тис.грн.;
- основна сума боргу по позиках в сумі 5 900 тис. грн., по справедливій вартості склала 5 897 тис. грн., в
тому числі:

Позика
Разом

Позикоутримувач
ПП юридична компанія
«СФІНКС»

Договір, дата

%

Справедлива вартість

Договір позики від 20.07.2020р.

1

5897
5897

За результатами проведеного аналізу, враховуючи підходи затверджені в Фонді у межах системи
управління ризиками, Керівництво Фонду прийшло висновку, що з дати первісного визнання (видачі позики)
кредитний ризик позичальника не зазнав зростання і є низьким. Відсутні факти, які б свідчили про ризик
невиконання зобов’язання. Використовується модель розрахунку збитку з використанням коефіцієнту
співвідношення грошового потоку до загального боргу.
До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Фонду відносить:
- встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах;
- диверсифікацію структури активів;
- аналіз платоспроможності контрагентів;
- здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Фонду простроченої дебіторської
заборгованості.
У Фонді для внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків створені: система
управління ризиками, внутрішній аудит (контроль).
Фонд використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
 ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
 ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
 ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною
рейтинговою шкалою;
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ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами .

7.4. Дебіторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2020 року у Фонді відсутня поточна дебіторська заборгованість.
7.5. Грошові кошти та їх еквіваленти.
Станом на 23 квітня 2020 року грошові кошти на поточних рахунках складають 6 000 тис. грн. в т. ч.:
АТ «ПУМБ» (МФО 334851) – 6 000 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2020 року грошові кошти на поточних рахунках складають 43 тис. грн. в т. ч.:
АТ «ПУМБ» (МФО 334851) – 43 тис. грн.
7.6. Кредиторська заборгованість
тис. грн
31.12.2020р.
Торговельна кредиторська заборгованість
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Кредиторська заборгованість за одержаними авансами

-

Інші поточні зобов’язання

-

Всього кредиторська заборгованість
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Сума кредиторської заборгованості є короткостроковою, тому вплив змін на справедливу вартість є
несуттєвий. В фінансовій звітності показники заборгованості відображені по вартості виникнення заборгованості.
7.7. Статутний капітал
Станом на 23 квітня 2020 р. зареєстрований статутний капітал склада 6 000 тис. грн. Сплачений статутний
капітал складав 6 000 тис. грн.
Кількість випущених акцій складає 6 000 шт., номінальна вартість 1 акції складає 1 000,00 грн. Кількість
розміщених акцій всього складає 1 000 шт.
Рішенням Єдиного учасника Фонду № 4 від 25.06.2020 року прийнято рішення про внесення змін до
Статуту Фонду в зв’язку зі збільшенням Статутного капіталу Фонду, а саме: додатково здійснити емісію
114 000 штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 114 000 000 гривень 00 копійок, з метою
здійснення спільного інвестування.
Станом на 31 грудня 2020 року зареєстрований статутний капітал Фонду становив 120 000 000 грн.
Кількість випущених акцій складає 120 000 шт., номінальна вартість 1 акції складає 1 000,00 грн. Кількість
розміщених акцій всього складає 6 000 шт.
За результатами діяльності станом на 31.12.2020 року Фондом отримано непокритий збиток у розмірі 89
тис. грн.
Власний капітал Фонду станом на 31.12.2020 р. становив 6 тис. грн. та складався з:
зареєстрований капітал – 120 000 тис. грн.;
непокритий збиток – (89) тис. грн.;
неоплачений капітал – (114 000) тис.грн.;
8. Розкриття іншої інформації
За період з 23 квітня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. проти Фонду не відкрито судових проваджень, а також
Фонд не мав судових спорів.
8.1. Пов’язані особи
На вимогу МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін» надається наступна інформація про
суми дебіторської або кредиторської заборгованості, що утворилася в результаті операцій з пов’язаними
сторонами.
Для цілей цієї фінансової звітності сторони вважаються пов’язаними, якщо одна з них має можливість
контролювати іншу сторону або чинить істотний вплив на іншу сторону
при прийнятті фінансових та
операційних рішень. При розгляді взаємовідносин з кожною можливою пов’язаною стороною особлива увага
приділяється сутності відносин, а не лише їх юридичній формі.
Пов'язані сторони можуть бути залучені в операції, що не здійснювалися б з непов'язаними сторонами,
операції з пов'язаними сторонами можуть здійснюватися на таких умовах і на такі суми, які неможливі в операціях
з непов'язаними сторонами.
Перелік пов’язаних осіб Фонду станом на 31 грудня 2020 року:
Інформація про учасників та голову наглядової ради Фонду:
Повне найменування
Код за ЄДРПОУ юридичної
юридичної особи – учасника
особи – учасника або
чи прізвище, ім’я, по батькові реєстраційний номер облікової
фізичної особи – учасника,
картки платника податків
голови наглядової ради
фізичної особи – учасника,

Місцезнаходження юридичної особи чи паспортні
дані фізичної особи, щодо якої подається
інформація

Частка в статутному
капіталі Фонду, %
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Фонду
Учасники – юридичні особи
ПП «Континент Лайф»

голови наглядової ради Фонду

Учасники – фізичні особи
Відсутні
Голова наглядової ради
Павлишин Назар
Мирославович

79007, Львівська обл., м. Львів,
вул. Котлярська, будинок 5, квартира 14

41995205

2941821651

100

Паспорт серії КА № 272169, виданий Галицьким
РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області
19.09.1996 р.

0

Усього:

100

Інформація про пов’язаних осіб голови та членів наглядової ради Фонду:
Символ
Прізвища, імена, по Реєстрацій-ний
Код за
юридич-ної
батькові голови та номер облікової
ЄДРПОУ
особи,
Повне найменування
№ членів наглядової
картки
юридичної
щодо якої
юридичної особи, щодо якої
з/п
ради Фонду та
платника
особи, щодо
існує
існує пов’язаність
членів його (їх)
податків
якої існує
пов’язасім’ї
фізичної особи
пов’яза-ність
ність
Павлишин Назар
2941821651
І
43600104
АКЦІОНЕРНЕ
1
Мирославович
ТОВАРИСТВО
Голова Наглядової
"ЗАКРИТИЙ
ради Фонду
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"БІЗНЕС СІТІ"
Павлишин Назар
2941821651
І
39742606
ТОВАРИСТВО З
Мирославович
ОБМЕЖЕНОЮ
Голова Наглядової
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ради Фонду
"АРМОБЕТОН ЛЮКС"

Павлишин Назар
Мирославович
Голова Наглядової
ради Фондц

2941821651

Бойків Андрій
Володимирович
Член Наглядової
ради Фонду

2847208353

І

38057252

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ГАЛ ІНВЕСТ БУД"

Частка в
статутМісцезнаходжен-ня
ному
юридичної особи,
капіталі
щодо якої існує
пов’япов’язаність
заної
особи, %
79031, м. Львів,
0
вул. Боднарська, 4

81513, Львівська
обл., Городоцький
район, село
Суховоля, вул.
Хмельницького,
будинок 13, корпус
А
79020, Львівська
обл., місто Львів,
Шевченківський
район, проспект
Чорновола,
будинок 67 Г
79031, м. Львів,
вул. Боднарська, 4

АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"БІЗНЕС СІТІ"
3 Жила Валентина
3252104765
І
43600104
АКЦІОНЕРНЕ
79031, м. Львів,
Олександрівна
ТОВАРИСТВО
вул. Боднарська, 4
Член Наглядової
"ЗАКРИТИЙ
ради Фонду
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"БІЗНЕС СІТІ"
Прямі родичі голови наглядової ради Фонду та членів наглядової ради Фонду пов’язаності не мають
2

І

43600104

Посада у
пов’язаній
особі

Голова
Наглядової
ради

50

Директор

100

-

0

Член
Наглядової
ради

0

Член
Наглядової
ради

Інші прямі родичі Голови та членів Наглядової ради Фонду пов’язаності не мають.За період з 23.04.2020 31.12.2020 року Голові та членам Наглядової ради не нараховувалась заробітна плата та інші винагороди та не
здійснювались ніякі виплати.
З іншими пов’язаними особами ніяких операцій не було.
Станом на 31 грудня 2020 р. безнадійної або простроченої заборгованості за операціями з пов’язаними
особами немає.
8.2. Оподаткування
У зв’язку з неоднозначним тлумаченням податкового законодавства України з боку податкових органів
можливі донарахування податків та зборів, нарахування штрафів та пені, які Фонд змушений буде сплатити. Така
невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на
ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариства, Фонд сплатив усі податки, тому фінансова
звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними
податковими органами протягом трьох років.
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Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж
один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої
податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть
сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва Товариства економічної діяльності Фонду, ймовірно,
що Фонд змушений буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Особливості оподаткування Фонду
податком на прибуток визначено в пункті 3.8 цих Приміток.
8.3. Нестабільність на міжнародних фондових ринках та фондовому ринку України
Протягом року економіки багатьох країн відчули нестабільність на фондовому ринку. Внаслідок ситуація,
яка склалась в Україні та за кордоном, незважаючи на можливе вживання стабілізаційних заходів Урядом України,
на дату затвердження даної фінансової звітності мають місце фактори економічної нестабільності. Як наслідок,
існує ймовірність того, що активи Фонду не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю, що вплине
на результат його діяльності.
Економічне середовище.
Товариство від імені Фонду здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні
акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний
розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським урядом, а також інших подій, які
перебувають поза зоною впливу Фонду. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського уряду
може мати вплив на реалізацію активів Фонду, а також на здатність Фонду сплачувати заборгованості згідно зі
строками погашення.
Керівництво Товариства щодо Фонду провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та
класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Фонд ще досі знаходиться під
впливом нестабільності, вказаної вище.
Знецінення національної валюти.
Операції з валютою відсутні.
8.4. Цілі та політика управління фінансовими ризиками
Діяльність Фонду пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі
може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок
впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо.
Система управління ризиками – це комплекс правових та організаційно-технічних заходів та процедур,
який забезпечує надійний процес виявлення, вимірювання, оцінки, контролю та моніторингу всіх видів ризиків
Фонду.
Основними ризиками для Фонду є:
Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим
інструментом коливатиметься внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе три типи ризику: ризик
зміни процентної ставки, валютний ризик та інші цінові ризики, наприклад, ризик зміни цін на інструменти
капіталу або непоточні активи, утримувані для продажу. Фінансові інструменти, схильні до ринкового ризику
включають в себе інвестиції. Ринковий ризик контролюється за допомогою різних заходів: статистично (з
використанням VaR і відповідних аналітичних процедур); стрес-тестування і сценарний аналіз. Виявлені суттєві
ризики повідомляються вищому керівництву.
Ризик зміни відсоткової ставки
Ризик зміни відсоткової ставки – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за
фінансовим інструментом коливатиметься, зважаючи на зміни ринкових відсоткових ставок.
Фонд усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Фонду, так і на
справедливу вартість чистих активів.
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями цін та відсоткових ставок у високоінфляційному
середовищі, що є властивим для фінансової системи України, Фонд контролює частку активів, які надає у позику в
національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою.
Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок
на вартість чи знецінення фінансових інструментів.
Станом на 25 червня 2020 року Фонд не мав довгострокових активів і зобов'язань, які б могли
знецінюватись в залежності від ринкових коливань.
Валютний ризик
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовим
інструментом коливатиметься внаслідок змін у валютних курсах.
Валютні ризики у Фонду можуть виникати у зв’язку з володінням фінансовими інструментами,
номінованими в іноземній валюті.
Станом на 25 червня 2020 року Фонд не має банківських депозитів, фінансових активів і зобов'язань,
номінованих в іноземних валютах.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Фонд матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із
фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

