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I. Звiт ll{одо аудиту (liIlaHcoBcli звiтllостi

Щупr ка iз зас,r,срежеII HrIM

Ми гIрсlве,чи аудит рiчнот 
't|iiHaHcoBoT звiтttостi АкLUоFIЕрt,lог() товАрис]'Вд (ЗдкритиЙ

НriДИВЕРСИФIКОВАI-I14Й ВI]IIЧУРН]4й корпорАтивlIий rнвЕстицlйlтиуl Фоtlд{ <дрIс> (rtort
сl{ргIоУ з8518280, основний кол KBEfl 64.З0 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти) (налалi -
4)011.I-ц, або "['овilllис,t,во), акl,иви ,lI(ого IIеребуваю,rь в уtrравлittнi 'I'оВдРис,гI]д з oljME)ItEL{o}o
вlдIlоl]lлАJIьнIс,гю (ItоМIIАI-IIя з уtlрАвлIнLtя дкl,иI]дми ]д ддмIIJIс],руI]дI-1нrI
пЕFIсIЙнИх ФоLllllt] (yKPAit{CbKI Фо[lЛИ> яка вкJlючас: Ба.гrанс.(Звiт,гlро (liгrаrlсовий с'ан) ст,аном
lla З1.12,2020 р., Звi,г lrpo фiнансовi резу.llь,гаги (Звi,г Ilpo сукупllий дохiл), Звir.про рух гl]ошових Kotrl.t,iB
(за trрямиМ мет,одом), Звir,прt-l вltасttий каlri,t,ал ,за2020 pirt т,а I lримiт,оtt 21tl (liгIансовоТ звil,гlоо-l.i, l]клtочаIоци
стисrt и й виI{JIал зна чущих об; t i ttових lttlлt il,и tt.

I-Ia ltarrry луN4ку, за l]иIlятко]\,I ivlоI(лиt]ого впливу пи,гаIlнrlt сlписаI.Iого в Розлiлi <осl.tовалля думl<и ilз
засl,ере)l(еllllrI]\4)) 1-1illIIоГо Звir,у, (liHtt1,1coBa звiтttiсть АI(t(lонЕрного товдрt4с'I'Вд (ЗдItритиЙ
НЕ/lИt]l,]РСИСРtКОВДНИЙ ВЕНLtУРljИй корпорАтивний lL]вЕстиt{мrмй iDOIJ/{ кдрlс>,
аl('ГиВи якOго перебуваrоr,ь в управлil,ttti 'IОВАрис-гt]д з оБмгj)Itгiноtо t]Il{повIl{дльнIсl-ю
(I{ОМПАi-{IЯ З УГIРАВЛlННЯ ДКТИВАМИ 'ГД АЛМIНIСl'РУВА1,Illя lll][{сIйF{их ФондIв
(УКРАIНСькI ФондiИ>, tl1o до,ца€ться, вi;lображас лостtlвiрнсl, в ycix сутг€вих аспек-гах (liнаrrсовий с.ган
сDонДУ cTaIloM на З1 грулrп2020 pclt<y, його фirлаrrсовi результаl,Il iгрошовi потоки за pir<, uдсl закiнчивсrr
зазнаltе}IоIо д,rгою, вiдповiдlно до lч{iжrrародних стаttдар,riв (liHaHcoBoi звiтнос.гi (тrадалi - мсФз).

Основа лJIя луNtкIl iз зас,герснtе}lIIrlм

loBzocmpoKoBi фiнаttсовi iнвесmuцii' Фонdу 5, cTaTyTtli ltаtriтали iнu,lих пiдrtрисtчlс.t.в, пl)о якi ми
/{ОКЛаДНО ПИUlеМО У П)'Пt<'Гi <<ФiHattcoBi iltВеСТ-ИЦii> цього звir,у, стагrом на 31 .l2.2O20 р. обrrirtсiвуLоться Hil
балаtlсi q)оIIдУ за справедJlиI]оIо ваllтiстю. Зокрепла:

[3aPТicTb LlаСТКИ 1'ОВ (KPl]l1I4:1'I(APMA), (100 0%) cтaIroпl ller з1.12.2020 р. уцirlеIrо:з 50000,00 rptr.
(HoMiHa.ilbHoI вар,r,ос,гi) до 7l00,00 r,pH. ВизначенI-1я сIlраl]елJlиl]оi' вар,гос,l,i зазначеноi 21овгос,гроковоТ
фillаrrсовоТ iltвесr,иIlii пl)oBe/letIo зtt tliдсумками iliяльttосl,i l'Ol] (КIrЕДИТ'I{дРМд) за2O2О piK i дорiвtrlос:
cyMi tз",tttсlIОго ttattiT,a.,ry'I'OI] <tl(РЕД(i4,г liAPMA> згiдлtодtll{их фiнансовотзtзi.I.нос-t.iза 2020 pirt.

BapTicTb (lilсl,ки1'оt] (ГIОJIIl{лIIJII{А БЕЗ ЧЕРГ)) (99,4l9 ОZ) cTarroM Ila Зi.12,2020 р. уLцilrеrrо з
11294800,00 грtI. (HoMiHa.itbгtoi варr,ос,гi) ло 0,00 грн. lЗизначення oIIpirвellJIиBoi Bap,гoc1,i зазгtt].tеноТ
довгосl,роl(овоТ (lilraHcclBoi' itlвсс,гицiТ проведсIlо ]за пiлсумками дiяльtлостi ТоВ (ПолIкJllI-t|кд IjЕзLlВ[)I-):за 9 мiсяцiв 2020 року, вi21Ilсltзiдltо ло с)/i\4и I]ласIlого каrпi,t,алу згi2lнil лilних гlромirкноi (iiHarlooBoT
зtзi,t,носr,i за 9 мiсяriiв 2020 роrtу.

[3иlзt,lat,tеt,ttl;l спрirвсllJlивоТ Bap,t,ocTi iгrвес,гицiй викtlIIаI,tо з tstlкорисl-аt,IFIярl поt<азrtикiв (lirraHcoBtlT
звi,гl{остi зitзFIачеlIих У цьому паlэаграфi l,oBapllcTB, тобr,сl. д:}них З-го рiвня iepapxiT, З:rirjcl,rcHi tlLtittки с
tlу,I"ilивиNlи 21сl зlvliltи закритих вхiднt-lх дirl{и);. т,а яtlсос,гi цих даних, осtti.;lы<и:]itзнаttснчl У цьому парагра(li

звi,гамtИ ау/lитсlрiв, ми lIe futаJlи зм()l И О'l'l)ИN,Iа'ГИ гtрийлlяr,tti ауllиторськi д,окази В /tlОСТа'ГtIl,ому обсязi rцодil



справедливоТ BapTocTi зазначених iнвестицiй для оliiнки того, чи у прийнятний спосiб застосовано метод
оцiнки. На нашу Думку, можливий вплив на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень щодо
справедливот BapTocTi зазначених iнвестицiй, якщсl Taki с, може бути суттевим, проте не всеохоплюючим.

ми провели аудит вiдповiдно до Мiжrrародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого
наданнЯ впевненосТi та супутНiх послуг (rrадалi - мсА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв
аудитУ рiшенняМ АулиторсьКоi палатИ УкраiЪИ вiд 08.06.2018 Ns 3б1 для застосування до завдань,
виконаннЯ яких буде здiйснюватися пiсля 01 липня 2018 року та у вiдповiдностi до рiшень Нацiональноi
KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку' в томУ числi <Вимог до аудиторського висноВкУ, Що
подаетьсЯ до НацiональноI KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку при розкритгi iнформацii про
результати дiяльностi iнститутiв спiльного iнвес.ryвання (пайових та корпоративних iнвестицiйних
фондiв) та компанii з управлiння активами), щО затверджеНi Рiшенням Нацiональноi KoMiciT з цiнних
паперiв та фондового ринку Украihи вiд 1 1.06.2013 Ns 991.

нашу вiдповiлальнiсть згiдно з цими стандартами викпадено в роздiлi <вiдповiдальнiсть аудитора
за аудит фiнансовоТ звiтностi>> нашого звiту.

Ми с незалежними по вiдношенню до АкцIонЕРного товдриствд (ЗдкРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАний ввrтчурний корпорАтивний IнвЕстиЦIiftлIЙ ФонД (дРIС>
згiднО з КодексоМ етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мirкнародних стандартiв етики для бухгалтерiв
(надалi - Кодекс рмсЕБ) та етичними врIмогами, застосовними в Украihi до нашого аудиту фiнансовоТ
звiтностi, а також виконЕlли iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу рмсЕБ.

Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для використаннrI
ix як основи дJIя нашоi думки iз застереженням.

Ключовi питання аудиту

Ключовi питаннЯ аудитУ - це питання, якi, на наше професiйне суд2кення, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi за поточний перiод. Щi питання розглядаJIиOь у
KoHTeKcTi нашогО аудитУ фiнансовоi звiтностi в цiлому та враховуваJIись при формуваннi думки щодо неi,
при цьому ми не висловлюемо окремот думки щодо цих питань. Ми визначили, що ключовi питання
аудиту, про якi необхiдно повiдомити в нашому Звiтi, вiдсугнi.

Параграф з iнших питань
виконуючи це завдання з аудиту фiнансовот звiтностi за2о2о

вхiднi з€шишкИ та порiвняЛьнlz iнформацiю за 2О19 piK,
АулиТ фiнансовоi звiтностi ФондУ за 2019 piK булО виконанО iншим суб'ектом аудиторськоТ

ДiЯЛЬНОСТi - ТОВ dУДИТОРСЪКА ФРМА (БЛIСКбРо, 
"*rпл 

у аудиторському звiтi вiд 28.02.2020 було
висловлено умовно позлIтивну Думку щодо зазначеноi у цьому абзацi звiтностi.

Iнша iнформацiя

управлiнський персон€rл несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя е
iнформацiею, яка мiститься у Звiтностi до НацiональноТ KoMicii з цiнниi паперiв та фондового p""ny .u
2020 piK, у Пояоненнях управлiнського персонtшу, у Положеннях Фонду.

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не робимовисновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiет iнцlоi iнформацiт
У зв'язку з наIrIим аудитом фiнансовот звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з iншою

iнформацiею та при цьому розглянути, чи icHyc суттева невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiсlо i
фiнансовоЮ звiтнiстю або нашими знанI{ями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформадiя
виглядае такою, що мiстить сутгеве викривлення.

ЯкщО на ocHoBi проведеноТ нами робоТи ми дохоДимо висноВкУ, Що iclrye суттсве викривлення цiеiiншоi iнформацii, ми зобов'язанi повiдомити про чеЙ факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було
б включити ло звiту.

ми можемо зазначиги про адекватнiсть системи бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього
аудklту, внУтрiшнього контролю та систем управлiння ризикап{и у Фолlдi.

рlк, ми використовуемо, зокрема,

з



Суттсва невизшаченiсть щодо безперервностi дiяльностi
Звертасмо увагу на IIримiтItи 2,2,5.9, в.1.2 та B.l,3, де розкрито iнформацiю про вItлив економiчного

середовища iзокрепlа, пандемiТ COVID-19 tra здатнiсть Фонду продоRжуватIl свою дiяльнiсть на
безперервнiй ocHoBi. Дrrалiзуючи дiяльнiсть Фонду, управлiltський персонал констатус: 1) невизначенiсть
економiчноТ ситуацiТ, яка мо)tе вплинутрl rla маl",tбутнi операцiТ та моrк"rrивiсть збереже}Iня BapTocTi його
активiв; 2) щО на датУ затверлжеНня фiнансовоТ звiтностi не представляеться моltоtивим достовiрно
ОЦiНИТИ ПОДальшиЙ Вплив COVID-19 на фiнансову дiяльнiсть Фонду; З) rцо фiнансова звiтнiоть Фонду не
вruIючае коригування, якi необхiдrrо було б провести в тому випадку, якбlл Фонд не мiг продов)tити
подilJlьше здiйсненнЯ фiнансово-господарськоi дiяльностi rriдповiдllо до принципiв безперервносr.i
дiяльностi, зокрема в y]\,loBax пандемiI CovID-19. Нашу Думку щодо цього пи.гання tte було *одrфiпоuu,по.

Вiдповiда.lrьнiсть управлiпського персоIIалу
та тих, кого падiлено найвищими повноваженнями,

за фiпаIrсову звiтнiсть

Управлiltсы<l,rй персоl,tал Фоrr/iу lrece вi71llовiдалыliсr,ь зzl скJIадаIlllя illocTclBiptle поJ{аllIlя фitlаrrсовоТ
:звi,r,rtос,t,i BiлtttlBi2ltlcl /lo t]иj\,lоl'МiжнародlНих с,гаtI/]аlэr,iв фirlагrСовоТ зrзi,гнос,гi,.га з?}.гаку сисl,еN4у

сliJIа/_(аIlня фiнансtlвоi зtзi,l,нос,t,i, U{t) l]e ,vl iст,иr,ь суI-t,t,l]их t]иt(ривлеItь Brtacrti/ltllt tl,tахрайсr-ва або tlс,lми.гtt<и.
При склаДаннi фiнаНсовоТ звiтtrостi упраВлiнськиЙ персонаJl несе вiдповiдальнiсть за оцiнку

здатностi ФондУ продов}{уВати свок) дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, за необхiдностi,
питання, пов'язанi з безперервнiстю дiяльностi, та використовуlочи принцип припущýння про
безперервltiсть дiяльнос,тi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадltiв, якщо управлiнсьrtий
персонilл або плануе лiквiдувати Фонд чи припиI{ит1,I дiяльнiсть, або не мас iнttlих реальних аJIьтерIIатив
цьому,

Ti, когсl налiлеrtо найвищими повнова)кеннямlt,
складання фiнансовоТ звiтностi Фонду.

вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
ВiдповiдаЛьнiстЮ аудитора е висловлеНня думки щодо фiнапсовоТ звiтностi на octtciBi результатiв

аудиту.
МетоЮ наIлогО аудитУ е отриманНя обrрунтоВаноi впевненостi, що фiнансОва звiтнiсть У чiлому не

мiститЬ сутгевого вLIкривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випусlс звiту аудитора, що мiстить
нашу думку.

Обrрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит, проведений
вiдповiдно до МсА, завждIr iдентифiкуе сутгеве викривлення, якщо таке icHye.

викривлення можуть буги результатом шахрайства або помилки; вони вважalються суттевими,
якщо окреМо абО в сукупноСтi з iншиМи викривленнями, як обrрунтовано очiкуеться, uor" можуть
впливати на економiчl,ti рiшення користувачiв, що приймаються на ocнoвi цiеI фiнансовоi звiтностi.

ВиконуючИ аудиТ вiдповiднО до вимог мсА, ми використовусмо професiйне судження та i
дотримусмось професiйного скептицизму протягом всього аудиту.

KpiM того, ми:

, iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики сут-гевого викривлення фiнансовоТ звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляемо та виконуемо аудиторськi процедури Iцодо таких ризикiв, а також
отримуемо аудиторськi докази, що е достатlriми та прийнятними для забезпечення пiдстав для
висловлення нашоi Думки iз застереженням. Ризик невиявлення сутгевих викривлень внаслiдок
шахрайства с вищим, нirк,ризик,не виявлення суттсвого викривле}Iня в результатi помилки, оскiльки
шахрайство може вкJIючати змову, пiдробку, навмиснi упущення, неправильне трактування або
нехтування заходами внугрiшнього контролю ;

, отримуемо розумiння системи внутрiшнього контролю, яка мае значення для аудиту, з метою
розробки аудиторських процедУр, якi е прlлйнятtlиNlи за даних обставин, €ше не з метою в}tсJIовлення
думки щодо ефективностi сиотеми внутрiшнього контролю Товариства;

, оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть обrIiкових оцiнок i
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ПОВ'ЯЗаНИх з НиМи в розкриттi iнфорллацiТ, зрсlблсних управлiнським персоналом;
, доходимо висновку шlодо прlлйнятностi за_стосуванIlя управлiнсl,ким персон.UIоN{ припущення про

безперервНiсть дiяльНостi яК основИ для бухга.ПтерськогО облiкУ та, }la ocHoBi отр}{маних аудиторOьких
доказiв, робимо висновоI( лро те, чи icHye cyTl,ct,a невизнач9нiсть щодо подiй абсl умов, якi поставили б
пiд значний cyMHiB можливiстl, ФондУ продовжиГи безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку
щодо iснування такоТ суттсвоТ I{еRизнаItеностi, ми повиIrнi привернути увагу в своему звiтi аудитора до
вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ у фiнансоr,iй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацiТ е
LIен€Lле)книМи, модифiкУI}ати своЮ Думку. Нашi внснОвки гуртчIоться lta аудитороьких доказах, отриманих
до дати нашого звiту аудитора. BTiM маriбутнi поцiТ або умови можуть примусити (lонд припинити свою
дiяльнiсть на безперервнiй oclroBi.

, оtliнюсмО загiU]ьне подання, структурУ та змiст фir-rансовоТ звiтностi вкJlючно з розкр}{ттями
iнформацiТ, а також те, чи показус фillансова звiтнiсть операцii' та подiТ, що покJIаденi в основу ii
складання; так, щоб досягти лостовiрного вiдображення.

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвнщIлми повноваженнями, iнформацiю про запланований
обсяг i час провеДення аудиту та cyTTeBi ауциторськi результати, вкJIючаючи будь-якi cyTTcBi недолiки
заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженFIями, 1-вердження, що ми викоt{али
вiдповiднi ети,Iнi вимогИ щодо незалежностi, та повiдомляемо iм про Bci стосунки й iншi питання, якi
могли б обгрунтовано вважатись такиr\4и, lцо вплпваIоть на I{ашу незалежнiсть, а також, де це застосовне,
щодо вiдповiдних застережних заходiв.

II. Звiт щодо tsиlиог iнших Законодавrlих i нормативних akTiB

C)clltltэtli llillolrtlc,l,i lr1lo Altltt(}!tlii)l]E,г()I}APиC'I'BO (ЗАкI,итх,lЙ ilЕ/II,Il}UI}сИ(DIt(OttАtIi,tЙ
BIitiЧlit}Il1,Iii К(}РlIОРА'I'ИltНРIй IНВliС'гиц]iiнрti,i оон21 <<AplC)). zll(,I.иl]}.t }ildol,,t) Ilеребувiitо.lь в

уIrраlз.ltitrнi l'Оt]АР14С'ГI]А З OljMl])tttjlIOlO RI.1llоI]I/{АjlьлIIс,гlо ((l{оN4lIдlllя з yIIPдlljlII{IIrl
Дl('l'ИГ]Дi\{И l'А Д/lМIНIСТI'УВАI-I[{Я ПГjl]Сlй {Их ФоIlдIt] (укрдТI]ськl Фонди), ttаведенi в
'I'абlrицi 1.

Табл
л!
,з/tt

поlсазltлllс
и

lJ ltlt.l ell ll ll

l l ]oBr,le най ь,Iенування Фонлу
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (ЗАКРИТИЙ
нЕдивЕрсиФIковАнlй ввнчурниЙ
КорпорАтивниЙ IIвЕстиIпЙ{IЙ Фонп (дртсD

2 '['игt, влrд l,a кJIас Фон2lу
13ид - гt эдиверсифiкованrлй
l иll - зLl(оllтиll с,I,роl(овий

|(.llac - l.;ell,tvtlt tий
_) Itод за С]l{РП()У 385 1 8280

4 )5.12,2012 Ns l 074 1 020000043988

5 Код за СДРIСI 1 зз00 1 50

б f{aTa тa гto]\4el) свi,цо1_1тва про BlleceнFlrl
i ttвес,l,ицi йtrого (lонду до еДРIСI 29 г,рудня 2012 року, cBiдtltl-гBtl tlКt{ПФР М00150

1 IJиди ltiяльrlосr,i за Itt]ЕД-20 l 0 54.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти - о"но"r"й;
54.99 ttадання iнших фiнансових послуг (крiп,r страхуваннJI та
пенсiйлюго забезпечення), H.B.i.y.

8 Строк дiяльгlостi цо 10.0з.2035
() Мiсцезнаходження Фонду )38, и. KtlIB, Солом'янськl.tй раГлон, вулиця прLтД

, будиноIt 2 ЛIТ. !, офiс 10
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Регламент Фонду та Iнвестицiйна дек.llарацiя дкцIонЕРноГо ТоВАРИСТВА (ЗдКРИТИЙ
НЕДИвЕрсиФIковАниЙ вЕнчурниЙ корllор.\тивний IнвЕстицlйний Фонд (AгIC)
затвердженi Рirшенням одноосiбllого Учасника Фонду вiд 1 1,03,2020 NЬ1 1/03/20-1,

Наглядова рада АItцIоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА (ЗАкРI4ТиЙ нЕдивЕрсиФIковАtIиЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРА'ГИВНИЙ IНВЕСТИЦlЙllиЙ ФонД (AРIC) не створюtsалась. вiдповiдно до
РiШеНня одноосiбного засновника Фондlу вiд 13.11.2019 ЛЪlЗ/11/19, повноваження НаглядовоТ ради
покладено на единого учасника Фонду Кравченка f]MlrTpa Васильовича.

lil'Хl'Л.;1'1'gРg1,11Цi,i Об,'tit< <Iltlrrду Ill)оl,ягоN4 2О2а l)oI(y ReJla I(оь,lгtаttiяt :з уttllаtз.ltilt}lя аl(],ивzli\,1и --

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кКОМПАI IIЯ З УПРАВЛIННЯ ДКТИВДМИ ТД
АДМIНlСТРУВАННЯ ПЕНСIЙНИХ ФОНДIВ (УКРАiНСЬКI Фонди> (rсол за с/ll,гlоу з46907l6), згiдrrr-l

/l()1,oBopy вiд L9,11.2019 Л[r УА- |9l||l\g llpo уllравJriння акl,ивами. За:значенлtЙ доr,сlвi1l за,l,вердlttеttий
Рitшенням одноосiбного засновника AKI{I()]JEPI{OГO ТОI]АРИСТВА (ЗАI(I'Иl'ИЙ
НЕДИВЕРСИФIкоВАниЙ ввнчурний корпорАтивний tнвЕстицlйний Фонд <AвIC> вiд
13.1 1.2019 Ns13/1 1/19.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIЛПОВIДАЛЪНIСТЮ (КОМГIАНIЯ З УIIРДВЛIННЯ
АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННЯ ПЕнсII;Iних ФондIв (укрАiнсьш Фонди> володiе
лiцензiею НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фо_-lдового ринку серiя А/{ J\b 580049 на професiйну
дiяльнiстЬ на фонловОму ринКУ - дiялыtiсть з управлiння активами iнстиryцiйних iHBecTopiB (дiяльнiсть з

управлiння активами), видана 2З,L2.20|1р. строк дiТ: з 23.12.2011 р. необмежений.
OcHoBHi вiдомостi про ТОВАриство з оБмюкЕною вIдповIдАльнIстю (комIIднIя зА УПРАВЛIНFUI АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАНIUI ПЕНСIЙЙХ ФОНДIВ (УКРАiНСЬЮ ФОrЙ)

наведенi в Таблицi 2.

Таблиця 2

}lb
з/п

Показник Зна.lенrrя

1 Повне найменування

TOBAPLICTBO З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
ККОМГLА,НIЯ З УПРАВЛIШШ АКТИВАМИ ТА
АдмIн_tструв AHHjI пЕнсIIаIих Ф ондIв
((укрАiнсью Фонди>

2 Itод за едрпоу з46907]^6

з )2.11.2006 Ns 1 070 102 0000 02з45|

4 []иди дiя.llыtосr,i за К:I]tlД-201 0 б6.30 управлiння фондаNIи - основний;
64.30 Трасти, фонди та подiбнi фiнансовi суб'екти;
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (KpiM страхування
та пенсiйного забезпечення), H.B.i.y.;
66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових
послуг, KpiM страхування та пенсiйного забезпеч'ення;
66.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та
пенсiйного забезпечення;,
68.10 Ку:liвля та прод{Dк власного нер).хомого майна;
68.20 Надання в ореIrду й експлуатацiю власного чи
орендованого нер)л(омого lrrаЙна.

5 Мiсцезнаходження )3151, м. КиiЪ, вуJIиця Ушинського, булинок 40

6 Керiвник }ахараш Тетяна IBaHiBHa
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Вiдповiдно до критерiiЪ, встановлених Законом Украiни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Украiнi> вiд 16,07.1999 Ns 996-XIV Фонд звiльнений вiд подання звiту про управлiння. Iнша
iнформацiя, яка щонаймеIIIце мае наводитись В аудиторському звiтi за результатами обов'язкового аудиту
згiдно Закону Украihи <Про аудит фiнансовоI звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> вiд 2|.|2.2oL7 м 2258,
наведена в параграфах цьогО звф. Також, у цьому звiтi наводимо iнформацiю вiдповiдно до кВимог до
аудиторського висновкУ, Що подаеться до Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку при
розкриттi iнформацii про результати дiяльностi iнститутiв спiльного iнвестування (пайових та
корцоративних iнвестицiйних фондiв) ,га компанiТ з управлiння активами>, затверджених рirпенням
Нацiоналыlоi KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 11.06.2013 Np 991.

Статутнлlй капiтал

Щля облiку статутного капiталу Фонд використовуе рахунок бухгалтерського облiку 401 ''Статутний
капiтал", СтаноМ на 31 ,l2.2o2} р. зареестРованиЙ СтатутниЙ капiтаЛ ФондУ скпадае 51800000,00 грн,
(п'ятдесяТ один мiльйон BiciMcoT тисяч) гривень 00 копiйок, lцо вiдповiдае даним единого державного
реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань. Неоплачений капiтал
скllадае 39670000,00 грн. Сплачено 12130000,00 грн. (дванадцять мiльйонiв сто 1ридцять тисяч гривень 00
копiйок) статутного капiталу.

Станом наЗ1r,|2,2019 р. зареестрований Статутний капiтал Фонду скпадав 51800000,00 грн. (п'ятдесят
ОДИН МiЛЬЙОН BiciMcoT тиСЯЧ) гривень 00 копiйок, Iцо вiдповiдае даним единого державного ресстру
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань. Неоплачений капiтал скJIадав
39670000,00 ГРН. БУло сплачено станом на 3|.|2.2OI9 р. L213O000,00 грн. (лваналцять мiльйонiв сто
тридцятЬ тисяЧ гривенЬ 00 копiйок) статутного капiта.гlу.

Рiшенням единого Учасника АкцIонЕРного товАриствд кЗдКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНtIУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦffТНIЙ ФОНД ДРIС)
(Рiшення вiд l1.02.2020 бlн) було затверджено Статут Фонду у новiй редакцii. Вiдповiдно до новоi редакцii
СтатутУ статутний капiтаЛ не змiнивсЯ. Фондом, станоМ на 31.12.2020 р., згiдНо дiючоТ редакцii ёrчry..у,
заресстрований початковий статутний капiтал у розмiрi 1800о00,00 грн. (один мiльйон BiciMcoT тисяч)
гривенЬ 00 копiйок. З урахуванням випуску Фондом акцiй для здiйснення дiяльностi зi спiльного
iнвестування, статутний капiтал становить у cyMi 5 1 800000,00 грн. (п'ятдесят один мiльйон BiciMcoT тисяч)
гривень 00 копiйок. Стаryтний капiтал Фонду подiляе,гься на 51800 (п'ятдесят одну тисячу BiciMcoT) штук
простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю t000,00 (однатисяча) гривень 0О копiйок кожна. Заснбвники
набувають акцii шляхом закритого (приватного) розмiщення. ,Щержавну реестрацiю змiн до установчих
документiв Фонду проведено 11.02,2020 р. Протягом перiоду з 01.01.2020 р. по З1.12.2О2О р. розмiщення
аКЦiЙ додатковоi eMiciТ не вiдбувалося. ГIротягом перiоду з 01.01.2020 р. по З1,.12.2о2о р. "Йпупу 

власних
акцiй Фонд не здiйснював.

Iнформацiю про акцii Фонду та про одноосiбного Засновника наведено в Таблицi З.
Табл

N
з/п засновник

Товариства
Загальна сума
впеску, грн.

Кiлькiсть акцiй,
шт.

Частка у статутному
капiталi, %о

1 2 3 4 5

1
[{рzrrзче t t lto /f м и,грсl

васи.ltьович 12 1з0 000,00 l2 1з0 2з,41699

2.
АкцiТ, оr|lормrrенiдо
lОЗПодiл1, за власникаN,rи

з9 670 000,00 з9 670 7б,58301

Всього: 51 800 000.00 51 800 100,00

статутний капiтал було сплачено у минуJrих звiтнlтх перiодах, якi не охопленi нашою аудиторською
перевiрlсою. Протягом перiоду з 01,0l .2О2О р. по 31.12.2о20 р, змiн у стацлному капiталi Фонду не було.
ДаНi ЩОДО СТаТУТНОГО КаПiТаЛУ Фонду станом наЗ11122020 р, пiдтвЬрдженi,.опр"rч, Ресстром uлаонипiu
iменних цiнних паперiв ФондУ вiд 04.01.2021 Jъ 25gO7, виданим депозитарiе, пЪт ,,нду,,.

на нашу Думку, формування та сплата статутного капiталу Фонлу в ycix суттевих аспектах



вlдповIдае вимогам чинного законодавства.
Також, зазначаемо про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Фонду установчим документам.

Щодо можливостi (спромояtностi) Фонду безперервно здiйснювати дiяльнiсть протягом
найблrrжчих 12 мiсяцiв

Припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядаеться аудитором у вiдповiдностi до МСА 570
<<Безперервнiсть дiяльностi>> як таке, що Фонд продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому
МаЙбУтньому, но маючи Hi HaMipy, Hi потреби лiквiдуватися або припиняти ii. Фiнансова звiтнiсть Фонду
пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi. Управлiнський персонал Фонду плануе
ВЯ(ИВаНня заходiв для покращення пок€lзникiв дiяльностi та под.шьшого розвитку Фопду.

Зiбранi док{lзи та аналiз дiяльностi Фонду IIе дають нам пiдстав сумнiватись в здатностi Фонду
безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.

ВИКОРИСтОвvючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового сlану Фонду ми не знайшли
доказiв про порушення принципiв функцiонування Фонду.

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звортаемо увагу на те, що icHye
невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньот економiчнот полiтики, нормативно-
правовоi бази, розвитку полiтичноi сиryацii в ykpaihi, а також cBiToBoi кризи через спаJIах захворювання
CovID-l9 * що описано також у роздiлi <<Невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi> цього звiry.
Ми не маемо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та ikнiй вплив на фiнансовий стан,
результати дiяльностi та економiчнi перспективи Фонду.

ЩОло вiдповiдностi прпйнятоiуправлiнським персопалом'fовариства облiковоi
полiтики вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтпiсть та МсФз

Концептуальною основою фiнансовоТ звiтностi Товариства за piK, що закiнчиься З|.|2,202О р., е
мiжнароднi стандарти фiнансовот звiтностi (мсФз), вкпючаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського
облiку (мсБо) та Тrгумачення (КТМФз, пкт), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгал.r"р""*о.о
облiку (РМСБО).

Принципи побудови, методи i процедури застосування облiковоi полiтики Товариства,
здiйснюються згiдно Наказу <Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову гlолiтику rо"uрй"r"чп.

облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначае ocHoBHi засади ведення
бу<галтерського облiку та сшIадання фiнансовоi звiтностi з дотриманням основних принципiв та
забезпеченНям методiв оцiнки та реестрацiТ господарських операцiй, якi передбаченi Законом Украihи
кПро бухгалтерський облiк та фiнансовУ звiтнiстЬ в УкраiЪi> вiд 16.07.1999 Ns 996-XIV та Мiжнчрод."r,
стандартами фiнансовоТ звiтностi, (надалi МСФЗ).

облiкова полiтйка Товариства розкривае основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi
товариство використовуе при веденi облiку та скJIадання звiтностi вiдповiдно до МсФз. облiкова
полiтика встановлюе принципи визнання та оцiнки об'ектiв облiку, визначення та деталiзацii окремих
статей фiнансовоi звiтностi Товариства

, Розкриття iнформацiiу фiнансовiй звiтностi
Розкриття iнформацii стосовно активiв

Iншi фiнансовi iнвестицiТ
А На пiдставi даниХ первинниХ документiВ, регiстрiВ аtrалiтичlrогО та синтетичного облiку

встановлено, Що на балансi Фонду станом на 3|.|2.2О19 р. облiковувчrлись корпоративнi права окремих
товариств вартiстю 10000 тис. грн, Протягом 202О р. проведено уцiнку окремих фirа""о"r" iнЪестицЙ, про
що зазначеНо нижче, такиМ чином, станоМ наЗI.|2.2020 р. облiковуються iнrпi фiнансовi iнвестицii в розмiрi
57 тис. грн., а саме частки в статутних капiталах наступних пiдприемств:

, частка в статутному капiталi ТоВ кКРЕ.щит кАрМА) (СДРПОу 4з5зо252), створеного Фондом у
2020 р., згiДно Рiшення одноосiбного засновника Фонду вiд2|,О2.2О2О Np21p22O (атакож Рiшення
единого учасника ТоВ (кРЕдит кАрмА> вiл 25.02.2020 N 1) _ за номiнальною (первiсною)
вартiстю 50000,о0 грн. (l00% статутного капiтаrrу ТОВ (КРЕДит кАрмА)). Станом на 3l,|2.2О2О р,
справедливу BapTicTb зазначеноi фiнансовоi iнвестицiТ визначено у cyMi 7100,00 грн., що дорiвлпое
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cyмi власнОго капiт{lлу тов <КрЕДит кАрмА> згiдно даних фiншrсовоi звiтностi за2020р.Уцiнку
BapTocTi довгостроковоi фiнансовоi iнвестицii проведено за пiдсумками дiяльностi ТОВ (КРЕДИТ
КАРМА> за 2020 piK.

' ЧаСТКа В СТаТУТНОМУ КаПiТаЛi ТОВ (ТОРГОВА ГРУIIА ГЛОБУС>> (еДПОУ 42555|71), отримана
Фондом у 2020 р. за номiнальною (первiсною) вартiстю 50000,О0 грн. (0,35% статугного капiтаlry ТОВ
кТоРГоВА групА ГЛОБУС>>), згiдно,Щоговору купiвлi-продажу (вiдступлення) частини частки у
СТаТУТНОМУ КаПiталi ТОВ кТОРГОВА ГРУIIА ГЛОБУС> вiд 03.08.2020 Ns 1/03082020. Станом на
з1,122020 р. справедЛива BapTicTb зазначенОi фiнансовоТ iнвестицiТ лишаеться незмiнною, у cyMi
50000 грн.

, частка в стат)лному капiталi ТоВ кПоЛклIFIIкА БЕЗ ЧЕРГ) (код еЩРПоу 40635176), якою володiв
Фонд станОмъlа3I.12.2019 р., становIлла 87,8478уь Згiдно Рiшення одноосiбного засновника Фонду
вiд 07.04.2020 М 07104/20, Фонд у 2020 р. придбав додатково частку 7I,5712Yoy статутному капiта.гri
ТоВ кПолIклIнIкА БЕз чЕрг>>, Станом зl,L2.2о2о р. номiналЬна BapTicTb частки (gg,41g %)
становила 11294800,00 грн. У фiнансовiй звiтностi Фонду станом rla 31.12,2020 р. справедлива
BapTicTb yciei зазначеноi частки володiння становить 0,00 грн. Уцiнка проведена за пiдсумками
дiяльностi на ocHoBi фiнансовоТ звiтностi ТоВ кПоЛIкJIIнIкА БЕЗ ЧЕРГ) за 2OI9 р. та I пiврiччя
2020 р.
зазначенi У цьому пунктi фiнансовi iнвестицii оцiненi за справедливою вартiстю з використанням

даних 3-го рiвня iepapxii у зв'язкУ з вiдсугнiстю активного ринку та спостережуваJIьних даних 1-го та 2-го
piBHiB iepapxii. На пiдставi iнформацiт щодо дiяльностi пiдприсмств - об'ектiв iнвестування, аналiзу iхнього
фiнансового стану iз використання пок.lзникiв фiнансовот звiтностi та тенденцii, що простежувалася
протягоМ звiтного перiоду, було проведено уцiнку зtвначених фiнансових iнвестицiй. Використовуючи
дохiдниЙ пiдхiд, управлiнсЬкий персонtUI визначае справедIиву BapTicTb як цiну, яка була б отримана за
продiDК активiВ на найспрИятливiшомУ ринкУ для цього активу. Здiйсненi оцiнки с чутливими до змiни
закритиХ вхiдниХ даниХ та якостi цих даних. Фiнансова звiтнiсть пiдприемств, частками в стат)пних
капiталаХ яких волоДiе Фонд, не була пiдтверджена звiтами аулиторiв.

НашУ ДумкУ стосовнО можJIивого впливу на фiнансову звiтнiсть невиявлених викривлень щодо
справедливоТ BapTocTi з{вначених iнвестицiй, якщо TaKi с, ми описаJIи у параграфi <Основа для думки iз
застереженням>> цього звiry.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

,Щовгострокова дебiторська заборгованiсть станоМ наЗ1,1,L2О20 р. на балансi ФондУ не облiковуеться.
Поточна дебiторська заборгованiсть Фонду скJIадала cTaFIoM на З1,|2.2О19 р. - 143 j0 тис. грн., станом

Ha31'1l2.2020 р.- 187З5 тис. грн., в тому числi:
о сплаченi аванси у cyMi 4510 тис. грlr, згiдно ,Щоговору вiд 10.0б.2020 придбання у ТОВ <КНЩ> (код
едрпоУ з6284|15) частки у корпораТивних правах ТОВ (ДЕЛЬФIУС) (под ёДпоу з756927\),
TePMiH ПОГаШення (переоформлення частки згiдно .ЩодатковоТ угоди вiд tB.oя.zozo м 2 до
зазначеного у цьому абзацi ,Щоговору вiд 10.0б.2020) - 09.06.2O2tp,;

осплаченi авансИ у cyMi 13з20 тис. грн., згiдно Рiшення единого учасника Фонду вiд 0б.О2,2О2О Ns
0610212020, за частку в статутному капiталi тов "рIдС". Термiн.rЪ"ч..rr" -oB,бz.zoztp,одебiторсьКа заборгованiсть у cyryri 905 тис. грн, (еквiвалент 32тис.доларiв СlIIД), згiдно договору
купiвлi-продDку частки вiд 18.12.2О19, Компанii кСЯТКо IнвЕсТйЕнтС ЛlДо, за частку в

^ 
статутному капiталi ТОВ кРIЩС>>. TepMiH погашення (оплата згiдно Додатковоi угоди "iд 

t6.gq.ZOZO
М 3) - 28,02,202|р.
на нашу Думку, визнання, облiк та оцiнка пото.tнот

вiдповiдають вимогам МСБО.
дебiторськоТ заборгованостi Фонду в цiлому

Грошовi кошти
Залишок грошових коштiв Фонду станом на31 .|2.2О19 р. становив 16581 тис. грн., що вiдгlовiдас

банкiвським вип}tскам та даним, вiдобршкеним в фiнансовiй звiiностi Фонду. Протягом 2О2О р.кошти було
виц]ачено перевa)кно на придбання корпоративних прав iHrrtиx господарських товариств та виItлату
дивiдендiв.

Залишок грошових коштiв Фонлу станом на 31 .l2.202O р. cTaнoBltTb 77 грн., що вiдповiдае



банкiвським випискам та даним, вiдображеним в фiнансовiй звiтностi Фонду.

Розкриття iнформацii стосовно зобовrязань

Визнапня, облiк та оцiнка зобовrязань Товариства

Щовгострокова кредиторська заборгованiсть станом на 3|.12.202О р.на балансi Фонду не
облiковуеться.

Поточна кредиторська заборгованiсть Фонду cTaFIoM на 31.12.2019 р. складала б68 тис. грн, та станом
на 31.12,2020 р. складае 665 тис. грн., в тому числi:

л Заборгованiсть Фонду по винагородi компанii з управлiпня актив&ми ТоВ (кУд (СВоП) складае
605тиС. грн. TepMiH погашення, згiдно Змiни Ns1 вiд 26.06.2020р.до Дод.угоди вiд 18.11.2019р. про
розiрваннЯ договоруЛЬ 07l|2l20|2-КIФ кПро управлiння активами IIДТ кЗНДвкФ кдРIС> вiд 07.12,1Otip.
-З1.,|2,2021р,)

Заборгованiсть за послуги тов "куА АпФ "укрАiнськи Фонди" за.Щоговором вiд l9.t 1.2019 м
YA-19/1Ll1.g - 9 тис. грн. (TepMiH погашення - поточна заборгованiсть).

ЗаборговаНiсть переД IIАТ (НДУ>> - 1 тис. грн, (TepMiH погашеннlI - поточна заборгованiсть).
Iншi поточнi зобовоязання за корпоративнi права, станом Ha31.12.2020 р., складають 50 тис. грн, що

вiдповiдае даним регiстрiв аналiтичного та синтетичного облiку. На нашу Дуiuку, визнання, облiк та Ъцiнка
зобовОязань Фонду в цiлому вiдповiдають вимогам МСБО.

Розкриття iнформацiТ щодо фiнансових результатiв

Щоходи

ВiдображеНня доходiв в бухгалтерському облiку 'Говариства здiйснюеться на пiлставi нас.гупних
первинIll4х докуьtентiв: aKTiB викоIIаних робiт (послуг), виписок баrtку, та iнших первиIlних документiв,
передбачеНих статтеЮ 9 ЗаконУ УкраТни <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд
16.07 .1999 ль 996-XIV.

За результатами аудиторськоi перевiрки встановлено, що данi вiдобра;кенi в регiстрах
бухгалтерського облiку, наданих аудиторам стосовно лохолiв Товариства за 2О20 piK, вiдпЪвiдають
первLIнним документам.

згiлно даl{их бухга.irтерсьltого облiку та звiтностi ве:rичина iнших операцiйних доходiв становить 2602
тис. грн., в т. ч, !охiд вiд операцiйноi курсовоТ рiзницi - 2602тис. грн.;

згiдно даних бухгалтерського облiку та звiтностi величина iнших фiнансових доходiв становить б7
тис. грн,, в т. ч, HapaxoBaHi доходи вiд отриманих вiдсоткiв за деIIозитами - 67 тис. грIl.

Витрати
На rrашу Думку, облiк витрат Товариства ведеться в цiлому вiдповiдно до норм мсБо.
БухгалтерСькиl"t об:liк витраТ Товариства здiйснюеться на пiдс,гавi наступних первинних документiв:

aKTiB викоНаних робiТ (послуг), накладних, iнших первинtIих та розрахуI{кових локументiв
за результатами аудиторськот перевiрки встановлено, що данi, якi вiдобраlrtено в журнirлах-ордерах

та оборотно-сrLльдових вiдомостях, наданих аудиторам, в основному вiдповiдаю.l,ь llерв1.1нним документам
та даним фiнаtlсовоi звiтностi Товариства за 2020 piK.

Iншi витрати Товариства за 2020 piK склали 1lЗ64 тис. грн., у т. ч.:о Витра,ги у cyMi 113з8 тис. грн вiд уцiнки корпоративних часток у статутних капiталах
господарсЬких товарИс],в, якимИ володiе Фонд на звiтнУ дату, УцiнКа проведена rra ocHoBi даI{их
фiнансовиХ звiтiв зазначениХ господарсЬких 

'овариств, 
наданих Фонду;. ВитратИ у cyMi 26тис. грн вiд неоперацiйних курсових рiзниць.

Адмiнiстративнi витрати Товариства за 2020 piK склали 126 тис,грн., в т. ч.:о Витрати на оплату послуг компанiТ, що управля€ активами 28 тис;о БанкiвСькi послуги, iншi списання коштiв 50 тис. грн;
о Аудиторськi послугIл 25 Trtc. грн;
о IIослуги з обслуговуван}Iя рахунку в цiнних I1аперах 15 тис. грrt;
о [ншi послуги 8 тис. гргr;
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Фiнапсовi результатлI

основним узагальнюючим показником фiнансових результатiв господарськоi дiяльностi Фонду е
прибуток, або збитоК. ПрибуткОм Фонду, пiслlt покриття матерiальних та прирiвняних до них витрат,
перерахування податкiв до державного бюджетутасплати iнших обов'язкових вiдрахувань, згiдно з чинним
законодавством, самостiйно розпоряджаеться Фонд в особi Загальних зборiв учасникiв та уповновд2кених
ними органiв.

За 2019 piK чистий прибугок Фонду склав 29025 тис. грн. Нерозподiлений прибуток Фонду станом на
З|.|2.201-9 р. становив 2379З тис. грн.

Вiдповiдно до статуту Фонд, частину чистого прибутку вiд дiяльностi Фонд може направляти на
виплату дивiдендiв учасникам у порядку i на умовах, передбачених Загальними зборами 1.часникiв.
Протягом 2020 рокУ qастинУ чистого прибугку, який облiковувався станом на зt.{Z.ZО19 р., було
спрямованО на виплату Дивiдендiв единому учаснику Фонду, про що ми також пишемо у пунктi кIнформацiя
до Звiту про власний капiтал (змiни у власному капiталi)> цьоiо звiту.

Сума чистого збиткУ Фонду, отриманого за2О2О р., склала 9476тис. грн. Нерозподiлений прибуток
Фонду станом на 31 грудня2020 р. становив |677 тис. грн. ФормуваннjI фiнансовоiо результату вiiбулося
в основному за рахунок вiд'емного значеtIня переоцiнки фiнансових акfивiв , якими володiе Фонд.

Iнформацiя до Звiту про рух грошових кошrтiв (за прямим метолом).

Iнформацiя про грошовi потоки Фонду надас користувачам фiнансових звiтiв змогу оцiнити
спроможнiСть Товариства генерувати грошовi кощти та ix еквiваленти, а також оцiнити потреби суб'екта
господарювання у використаннi цих грошових потокiв.

з алишок 

""1;;;;: ;ffi ;j #l1xl;H"J ; ;1х"тffi ;;ж
За даними БалансУ власниЙ капiта.п Товариства станом на 3 1,12.2020 р, складае суму |8|27 тис. грн.
BiH складаеться iз статутного капiталу в розмiрi 51800 тис. грн., нерозподiленого Йр"Оуrпу у сумi 1677

тис. грн., неоплаченого капiталу у cyMi З9670 тис. грн.
Згiдно рiшення сдиного учасника Ат знвкIФ (APIC) вiд 27.01.2020 М 27/о|/20, було прийнято

РirlТg1111Д ПРО НаРахУВання та виплаIу единому учаснику Фонду дивiдендiв за рахунок "rсrо.Ъ 
npr6y.ny.u

фiнансовими результатами 2019 року у cyMi 12б40 тис. грн., у строк це пiзriiше 28.о2.202О р, Д""iд.rчд,
виплаченi у встановлений строк.

На нашу Думку, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй звiтностi Товариства
станом на З1.|2.2020 р. достовiрно.

РозкриттЯ iнформаuii про зпtiни у складi власного капiта.пу Товариства протягом 2020 року наведено
Товариством в Звiтi про власний капiтал вiдгtовiдно до Мiжнародного стандарту бухгалтерсiкого облiку 1
<<ПоданнЯ фiнансовоТ звiтностi>>' який видаНий РадоЮ з МiжнароД"", 

"rurдuрiЬ 
Ъу*.-rерського облlку

(рмсБо) та застосовуеться з 01.01.2009 р. (зi змiнами ..u допо""ЪlIнями).

Щодо BapтocTi чистих активiв
I3apTicTb чистих активiв Фонду станом на 3L|2,2O20 р. становить 18792 тис, грн., що вiдповiдае

пiдсумку розлiлу I пасиву Балансу Фонду на вка:}ану дату.
BapTicTb чистIтх активiв менша розмiру пайового капiталу Фонду станом наЗL,I2,2О2О р.

1 8735тис. грн.
Зобов'язання Фонду становлять бб5 тис. грн.
Власний капiтал становить 8977 тис. грн.
слiд зазначити, що розмiр активiв Фонду вiдповiдае мiнiмальному обсягу активiв, встановленому

законом. Вимоги пормативно-правових aKTiB rП{ЦПФР, що реryлюють порядок визначення BapTocTi чистих
активiв Фонду дотримуються.

Склад та структура активiв, що перебувiють в портфелi Фонду
Iнформацiю про скIIад i структуру активiв, що перебувають в портфелi Фонду, IIаведено в

Таблицi 4;
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Таблиця 4



АКТИВИ ICI Сума
(тис. грн)

вiдсоток у загальнiй
балпнсовiй BapTocTi активiв

(%|
,Щовгостроковi фiнапсовi iнвестицiI 57 J
Iнша поточна деб iTopcbKa заборгованiсть 18 735 97
Разом 18 792 100

На нашУ думку, скпад та структура активiв Фонду, в цiлому вiдповiдае вимогам дiючого
законодавства, в тому ,Iислi вимогам "Положення про скпад та структуру активiв iнституту спiльного

А iНВеСТУВаННЯ", ЗаТВердженого Рiшенням НКЩПФР вiл 10.09.2013 J\b l753. що висуваються до даного виду
ICI.

Про суми витрат, вiдшкодованих за рахунок активiв Фонду

На нашу Думку, витрати, вiдшкодованi за рахунок активiв Фонду, в цiлому вiдповiдають вимогам
дiючого законодавства, та нормативних документiв Нацiональноi KoMicii з Цiнних паперiв та фондового
ринку, в тому числi кположенню про склад iрозмiр витрат, що вiдшкодовуються,за рахунок активiв
iнститутУ спiльного iнвестування)>, затвердженого Рiшенням НацiональноТ KoMiciI з цiнних паперiв та
фондового ринку вiд 13.08.2013 Ns 1468,

Система внутрiшнього аудиту (контролю)
В Товариствi icHye система внутрiшнього аудиту.
з метою запобiгання та мiнiмiзацii впливу ризикiв, притаманних Фондуо керуючою компанiею Тов

кКУА АПФ кУКРАiнсьЮ Фонди> створено службу внутрiшнього аудиту (конфлю), Зазначена слгужба
виконуе своi функuii вiдповiдно до Положелшя про службу внутрiшttього аудиту (контролю), затвердженого
Рiшенням Учасника вiд 28.02.2013 Ns 2/02.

Стан корпоратIIвного управлiння
ЗгiднО вимоГ ЗаконУ УкраТнИ "Про iнстИтути спiльНого iнвестУвання" вiд 05.07.2012 Ns 5080-VI (зi

змiнами та доповI-Iеннями) Товариством з метою захисту законних прав i iHTepeciB учасникiв товариства
створюеться Наглядова рада.

Наглядова рада АкцIонЕрного товАриствА (зАкРиТИЙ нЕдивЕрсиФIковдниЙ
BEIгIУPHIй коргIОрАтивнИй IнвЕсТицIrцilЙ ФонД (APIC) не створюва.гlась вiдповiдно до
РiШення одноосiбного засновника Товариства вiд 13,11.2019 Ns 1з111/19. при цьому повноваженIш
НаглядовоТ ради,покJIадено Ila единого учасника Товариства Кравченка Щ.В.

Iнформачiя про пов'язаних осiб

Вiдповiдно до вимог мсБо 24 "Розкритгя iнформацii про пов'язанi сторони" та МСд 550 ''ГIов'язанi
сторони" ми звертtUIись до управлiнського персонtшу iз запитом щодо надqння списку пов'язаних осiб та,
за наявностi, характеру операцiй з ними.

ЗгiднО чинногО законодавСтва, пов'язаними сторонами ввaDкаютьсЯ пiдприемства, що знаходяться пiд
контролем або значним впливом iнших осiб; пiдприемства або фiзичнi особи, що прямо, або опосередковано
здiйснюють контроль Товариством, або с)rггево впливають на його дiяльнiсть, а також близькi 

"n"r, родини
такоI фiзичноi особи.

Iнформацiю про повОязаних осiб Товариства I{аведено в Таблицi 5.

л

Табл
IIовне найменування

юридично[ особи чи прiзвище,
iм'я, по батьковi фiзичноt особи

код за €дрпоу
юридичноi особи

Мiсцезнаходження юридично1 особи,
щодо якоI подаеться iнформаuiя

Частка в
cтaTyTIroMy

капi,галi
фондч.7о

Yчаснuкu - фiзuчlti особu,
пvпа д:

Кравченко Щмитро Васильоврн 100%

t2



Повне найменування
юридичноI особи чи ltрiзвище,

iм'я, по батьковi фiзичноI особи

кол за €дрпоу
юридичноi особш

Мiсцезнаходження юр1,IдлIчноi особн,
щодо яко[ пода€ться iнфtlрмачiя

Частка в
статутному

капiталi
фонду,9i,

IHuli,
:рупа С:

Компанiя - ТоВ кКУА АГIФ
кукрАiнсьш Фонди) з4690716 03151, м. КиiЪ, вулиця Ушинського, будинок 40

3ахараш Тетяна IBaHiBHa

IOB <КРЕДИТКАРМА) 4з5з0252 УкраiЪа,030З8, MicTo КиiЪ, ВУЛИЦЯ
ПРОТАСIВ ЯР, будинок 2 ЛIТ.Д

ГОВ (РIДС) 428,197,74 03038, Украiна, 03038, MicTo КиiЪ, ВУЛИЦЯ
ПРОТАСIВ ЯР, будин8к 2, ЛIТ.,Щ, офiс 3

ГОВ (ПОЛIКЛIНIКА БЕЗ ЧЕРГ) 406з5l76 Украihа,03038, MicTo КиiЪ, ВУЛИЦЯ
ПРОТАСIР ЯР, будинок 2, ЛIТ.,Щ, офiс 5

I Iротягом 2020 року до Ilов'язаttих cTopiH Фонду нrulежirли:
. Сдlлний Учасник Фонду - Кравченко !митро Васильови.t;
, тоВ (кУА АПФ (УкРАТнсьЮ ФОНДИ), здiйснюе управлittня активамLl Фонду за договором

про управJIirlня активами в межаХ чiтко визнаtIенIiХ цим договором пов1Iоваже[Iь;, I-енералылlлй директор ТОВ кКУА АПФ (УкРАiнськI ФОНДИ) Захараш Тетяна IBaHiBHa;, тов (КРЕДИт кАРМА) - 100% статутного капiталу нrUIежить Фонду;, тоВ (РIДС) - кiнцевим бенефiцiарним власникопл е Кравченко Щ.В.;, тов (ПоЛIКЛIнIкА БЕз ЧЕРГ)) - 99,4\gl\o стат},тного капiталу IIалех(}tть Фонду.

_ Iнформацiю про операцii з пов'язаними сторонами, здiйсненi протягом 2020 року, наведено в
Таблицi 6.

Табл
Показник

и
Всього,
тис. грн

12 640 (Y,tacHltK (DOцду, група А) 12 640

сплачена винагорода Куд за управлiння
активами

23 (lrrLrri, група С) 2з

Нарахована винагорода КУА за управлiння
активами

28 (Iнrлi, r,рупа С) ?.8

Уцiнка корпоративних прав, якими володiе

Фонд

11 338 (lHrrri, група С) 11 зз8

Кредиторська заборгованiсть з

пов'язан1.1ми сторонами

9 (Iншi, груrrа С) 9

ВiДПОВiДНО ДО МСБО 24 <РО_Зкриття iнформацiI про зв'язанi сторони), до операцiй з пов'язаними
сторонами вiднесено операцii з Компанiямй з управлiнrr" акт""амй, якi- про.гягопr 2020 року маJIи
повнов.Dкення управляти активами Фоrцу згiдно договорiв.

Операцiй з пов'язаними сторонами, що виходять за межi нормальноi дiяльностi Товариства,
аудитором не виявлено.

1з



л

Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшлш вiдображення у фiнансовiй
звiтностi, проте можуть матп суттевий вплив на фiнансовий стан

ПодiТ пiслЯ дати балаНсУ, ЩО можутЬ мати суттевий вплив на фiнансовий стан Товариства, згiдно
запевнень управлiнського персонаJIу, cTaнoil{ на да.Iу цього звiту вiдсугнi.

Про ступiнь ризику ICI
ВiДПОВiДНО ДО "Положення щодо пруденцiйних нормативiв професiйноТ дiяльrrостi на фондовому

РИНКУ та ВиМог до системи управлiнlrя ризиками)", затвердженого Рiшенням НКЦФР вiд 01 . 10.201 5 }lb 1 597
(зi змiнами), венчурнi фонди такий розрахунок не здiйснюrоть.

Iнформацii про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов'язань, rlMoBipHicTb визналlня
яких на балансi е достатньо високою, пiд час перевiрtси не виявлено,

IнформацiЯ про rlаявнiсть iншиХ фактiв та обставин, якi можуть суттево вплинути на дiяльнiсть
АКЦIОНЕРНОГО . ТОВАРИСТI]А (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВДНKЙ- ВЕНtIУРНИЙ
корпорАТивниЙ IнвЕстицtйниЙ ФонД (APIC), управлiння активами. якого здiйснюе
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ КОМIIАНIЯ З УIIРАВЛIНFUI АКТИВДМИ ТД
АдмIнIструвАнIUI пЕнсIIп{их ФондIВ "укрАiнСьш ФонДИ" у майбутньому, вiдсутня.

Щодо дотримання законодавства у разi лiквiдацii Фонду

Порядок лiквiдацii корпоративного ittвестицiйного фонду регламентуеться cтaTTero 39 Закону Украiни
<Про iнститути спiльного iHBecryBaHHn вiд 05,07.2012 Ns 5080-VI. Станом на да.гу цього звiry КУД не
приймала рiшень щодо лiквiдацii Фонду. Аудиторами не виявлено жодних пiдстав лля прийняття рiшення
щодо лiквiдацii Фонду.

цдептифiкацiя та оцiпки аудштором ризикiв суттевого викривлеIlня фiнансовоiзвiтностi
внаслiдок шахрайства.

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаноТ з ними дiяльностi для отримання розумiння
суб'екта I,осподарювання та його середовища, вкJIючаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагае МСд
315 <IдентИфiкацiЯ та оцiнювання ризикiВ суттевогО викривлення через розумiння суб'екта господарюванняi його середовища), нами були виконанi процедури, необхiднi для отримання'iнформацii, яка
використовуваJIася пiд час iдентифiкацii ризикiв суттевого викривлення внаслiдок шахрайства у
вiдповiдностi до МСА 240 <Вiдповiда.гlьнiсть аудитора, що стосуеться шахрайства, при аудитi фiнансовоТ
звiтностi>. Нами були поданi запити до управлiнського персонаJIу та iншшх працiвникlв Товариства, якi на
нашу думку, мож)ль мати iнформацiю, яка, ймовiрllо, може допомоrти при iдентифiкацiI ризикiв сутгевого
викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Нами виконанi ана.пiтичнi процедури, в тому числi по cyTi
з використанням детшIiзованих даних, спостереження та irrmi. Ми отримаJIи розумiння зовнiшнiх чинникiв,
дiяльностi суб'екта господарювання, структуру його власлlостi ,u nopnop-rBuo.o управлiння, структуру та
спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiI i повоязанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди
ф i нансових результатiв

Ми не отримаJIи доказiв iснування обставин, якi можуть свiдчити про можJIивiсть того, що фiнансова
звiтнiсть мiстить суттеве викривлеIlня внаслiдок шахрайства.

фiнаrlсовоТ

Таблlлця 7

показrrик Значення

IoBHe найменування ГОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОIО
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА
ъудит-мЕнЕджЕр,,

код за едрпоу +0949336
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Показник Зша.Iення

Мiсцезнаходження: )3038, м. КиiЪ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
IIPOTACIB ЯР, будинок 2, корrlус ЛIТ. Д, офiс 11

Щержавна реестрацiя: )3038, м. КиiЪ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
ПРоТдСIВ ЯР, будинок 2, коргryс лIТ. Д, офiс 11

F{омер та дата видачi Свiдоцтва про внесеrrня в
Реестр аудиторських фiрм та ауди.горiв, якi
]адають аудиторськi пос.гryгl.r

Nр 4689, рiшенням АудиторськоТ палати
УкраТни вiд 01.12,201б М 33413

Номер реестрацiТ в PeecTpi аудиторiв та
суб'сктiв аудиторськоi дiяльностi - Роздiл
<Суб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi мають
право проводити обов'язковий аудит>

Ns 4б89

Щата та номер рiшення про проход2кення
перевiрки систоми контролю якостi
1удиторських послуг

АПУ вiд 2З,02.20\7 М 339/3

Щиректор
Бабiй Андрiй Юрiйович, сертифiкат аудитора Ns006153,
виданий рiшеннятчt АулиторськоТ палати Украihи вiд
3 0.06.2006 }lb 1 65, подовжений рiшенням АудиторськоТ
палати УкраiЪи вiд 26.05.2016 }lb325l2, чинний. Номер
реестрацii у PeecTpi аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоi
цiяльностi 102350.

Щата призначення (обрання): 30.11.2020 р.

[нформацiя про аудитора, який проводив
перевiрку (ключовl,rй партнер завдання з
лулиту)

Бабiй Андрiй Юрiйович, сертифiкат аудитора Nэ00615J
виданий рiшенням АудиторськоТ палати Украiни вiд
}0.06.2006 Ns 1 65, подовжений рiшенням АудиторськоТ
палати Украihи вiд 26.05.2016 }lb325l2, чинний. Номер
эеестрацiТ у PeecTpi аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi
цiяльностi 102350

Контактний телефон |зв09,72зв4з04
Щата та номер договору на проведення аудиту
}iHaHcoBoT звiтностi

Щоговiр вiд 15.03.2021 Ns 15-04l0Зl2|

Щата початку проведенIIJI аудиту 15.03.2021 р.
Цата закiнчення проведення аудI{ту 30.03,2021 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЪШСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМД ,,ДУДИТ-
мЕнЕджЕР" щО дiс на пiдставi,свiдоцтва про внесення до реестру суб'сктiв аудиторськоТ дiяльностi Nэ
4бВ9, виданого рiшенням АудиторськоТ п€шати УкраТни ьiд Ot,li2bto М зiцiз,."lдоцrЬЬ аГГV npo
ВiДПОВiДНiСТЬ систеil{и контролю якостi (номер бланк м 0676, рiшення дпу вiд 2з,о2.2,о17 м 33йЫЛrluБlЛНlL'rЪ uИU'lýПll4 КОНТРОЛЮ ЯКОСТl (НОМеР Оланк Лэ Uб'/б, рiшення ДПУ вiд 2З,02,2017 М 3з9lз),викон€lло аудит рiчrlоТ.. фiнансовоТ ..звiтностi АкцIонЕРного товдриствд (ЗдкРИТИИ
IIЕД{ИВЕР(]I{ФIКОRАI]Ий I]ЕIILIурI{ий корпорА,гивIlий rнввстиl_iIЙilЙ-,Йнл ,;i,r6;;> (rtодсдрпоу 4з495216), актиRи якого 1,1еребувакlть в управrlirлнi 

-говАристI]д з оБмЕжЕн()ю
Р,lёI9,РlЛДJIЬIIlС'ТI() (1(ОГ\4ПАIIlЯ З УПРАI]ЛIItIIя z\кl,ивАми,гд дд]\4I[лIсl,р}/вд1Iнrl
lIt]I''lCIИFll,'lX ФОt-Ii lII] (YKt'AT},tC]bl(l ФОt-tД(И>>, яltа вклtоtltlс Балtаtrс (Звi,г rrpo фiнансовий cT,att) с,гаtlом на
з1.12.2020 р., Звir,пllо (;itlaгtcoBi 1lсзу",tьтати (Звi,г про сукупrIий дохiл), Звi,г'прЬ рух гроlllових tttltttTiB (за
прямиN,I методом), Звiт, llpo в-lrасrlий капir.ал за i,гоtt ло cPiгrarrcoBoT звi,l.tlост.i за 2020 piK.

,Щиректор ТОВ АФ "АУДИТ-МЕ Бабiй А.Ю.

30 березня 2021 року,Щата складання Звiry незапеясного ау

, 1tr
-LJ
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Публiчне акцiонерне mоварuсmво кЗакрumuй неduверсuфiкованuй венчурнuй корпораmuвнuй
iнвесmuцiйнuй фонd < Дрiс л

Прuмimкu dо рiчноi фiнансовоi звimносmi за piK, tцо закiнчuвся 3t.I2.2020 р.

Примiтка 1. Загальна iнформацiя про 
'i#iii., 

акцiqнерне товариство <Закритий
недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд <<Apic>.
примiтка 2. основи пiдготовки, затвердження i подання фiнансовоtзвiтностi.
Примiтка 3. Iнформацiя щодо застосування нових мсФЗ та ik вплив на фiнансову
звiтнiсть.
Примiтка 4. CyTTcBi аспекти облiкових полiтик.
Примiтка 5.IcToTHi облiковi судження та припущення.
Примiтка 6. Розкриття iнформацii] щодо використання справедливоi BapTocTi.
Примiтка 7. Розкриття iпформацii, що цiдтверджус cTaTTi, поданi у фiпансовiй звiтностi.
Прийiтка 8. Розкриття iпшоi iнформацii.

Прuмimка 1. 3аzqльна iнфорлtацiя про Публiчне акцiонерне mоварuсmво <Закраmuй
неd uверсафiко вап uЙ вепчурнаЙ корпораmuвн айl iнвесmuцiйпuй фонd клрIс >

Публiчне акцiонерне товариство кЗакритий недиверсифiкований венчурний
корпоративний iнвестицiйний фонд ((APIC>, код за едрпоУ 385182s0; мiсцезнахоо*.пr",
УкраiЪа, 03038, MicTo КиiЪ, вулицЯ протАсIв яр, будинок 2 лIт.,щ, офiс 10; зареестроване
Шевченкiвською районною в м. Киевi державIIою адмiнiстрацiею 05,12.2012 року .u,Ьr.ро,
запису 1074|020000043988 (надалi - Фонд) - юридична особа, резидент Украiни, створена у
формi акцiонерного товариства, яке е iнститутом спiльного iHBecTyBaH"" 

""дru.рсифiкованоговиду закритого типу.

Скорочена HilзBa Фонду ' дТ (ЗНВкIФ (дРIС).

Фонд провадить свою дiяльнiсть вiдповiдно до Щивiльного кодексу УкраiЪи,
Господарського кодексу Украiни, Законiв Украrни кПро iнститути спiльного iнвестування>>,
кпро цiннi папери та фондовий ринок>, кпро депозитарну систему Украrнио ,u 

"r""о"озаконодавства Украihи, нормативНо-правовиХ aKTiB, що регулюють дiяльнiсть iнстиryтiв
спiльного iнвестУвання, СтатУтУ,,РеглаtrцентУ та внУтрiшнiх докУМентiв, , .

Управлiння активаМи ФондУ на пiдставi вiдповiдного договору про управлiння активilп4и
здiйснюе Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<компанiя з управлiння активtlми та
адмiнiстрування пенсiйних фондiв kykpaiHcbki фонди>, яке дiе на пiдставi лiцензii нкцпФр,
лiцензiЯ cepii АГ м 580049, видана нкцпФР 23.12.2011 рокУ, строк iT дii _ безстрокова. у
вiдносинаХ з третiмИ особаlrлИ компанiЯ з улравлiНня активtlпли дiе вiд iMeH,i та в iHTepecu;1 Фоrrду

надання послуг щодо зберiгання цiнних паперiв Фонду та облiк прав власностi на них
здiйснюе на пiдставi вiдповiдного договору про обслуговування pu*y"ny в цiнних паперах
АкцiонерНе товариствО кУкрСиббанк)), строк дii лiцензii n u .rро"uоження професiйноi
дiяльностi на фондовому ринкУ - депозитарноi дiяльностi, а CaП4te - депозитарноi дiяльностi
депозитарноi установи : з 08/ 1 0/1 3 необмежений.

Вищим органом Фонду е Загальнi збори. :'

ПовноважеЕня нагJuIдовоi ради, як органу, що здiйснюе захист:прав.учасникiв Фонду та



Публiчне акцiонерне mоварuсmво кЗакрumuй неduверсuфiкованuЙ венчурнuй корпораmuвнuй
iнвесmuцiйнuй фонd к Дрiс ll

Прuпtimкu dо рiчноi фiнансово'i звimнооmi за BiK, ulо закiнчuвся 31. t2.2020 р.
здiйснюе нагляд за дiяльнiстю Фонду i виконанням умов регламенту, iнвестицiйноi декларацii
та договору про управлiння активами, у вiдповiдностi iз Законом УхваiЪи (Про iнститути
спiльного iнвестування) та Статуту Фонду здiЙснюються единим учасник;м Оо"ду одноосiбно,

IНфОРМаЦiЯ ПРО ФОНД ДОстУпIIа на сторiнцi в IHTepHeri, r,ttp,lZr**.uKrrunor..oriliuyioint-

Фонд здiйснюе свою дiяльнiсть в умовах полiтико-економiчноi ситуацii в УкраiЪi, яка
погiршуеться протягом ocTaнHix pokiB i харакlеризусться поглибленням iснуючоi в kpaiHi
економiчНоi кризи. !о внутрiшнiХ факторiв економiчного сцаду, що склад ыIисядекiлька poKiB
поспiльо додаютьсЯ зовнirттнi, якi негативно впливають на економiчне положення краiни.

Зовнiшнi i внутрiшнi фактори не могли не вплинути на фiнансовий,стаЕ самого Фонду та
об'ектiв, в якi розмiщено кошти фонду - господарсuоi ,ouup"cTBa, якi, незвtuкаючи на докладенi
зусилля, не змогли вiдновитися пiсля впливу негативних факторiв, Що зумовленi бойовими
дiями на сходi краihи, внаслiдок яких зазначенi пiдприемства втратили значну частку власних
активiв та виробничих потужЕостеiт, а також - ринки збуту. щi фактори призвели до
неплатоспроможностi цих пiдприсмств, погiршення ж фiнансово.о .rur|, *о^uпрuй негативно
вплинуло на фiнансовi покtвники дiяльностi Фонду, як учасника ,та .позичЕlльника цих
пiдприемств. Кiнцевий результа_т розвитку та наолiдпи .rолi"и"ноi та економiчноi орr., uu*no
спрогнозувати, однак вони можуть мати подаJIьший серйозний негативнии u.rnru ,;;*;;;"-,
eKoHoMiKy в цiлому та, вiдповiдно, й на iT важливу скпадову - сферу спiльного iнвестування,
внаслiдок погiршення платоспроможностi юридичних та фiзичних осiб - потенцiальних
iHBecTopiB, стрiмкого зменшення iHcTpyMeHTiB iнвестування як внаслiдок погiршення
фiнансовОго станУ eMiTeHTiB, якi залуlають ресурси фондового ринку для власно.о роЪurrпу,
так i внаслiдок змiни дiючого законодавотва. I хоча управлiнський пероона-tr,Фонду вважас, що
ВЖИВаС На;lеЖНi ЗuЖОДИ На ПiДТРИМКУ стабiльноi дiяльностi Фонду, необхiднi .u i."1*""*
ОбСТаВИН, ПОДЕlЛЬШа НеСТабiльнiсть ситуацii у економiчному середовищi та iT вплив на
дiяпьнiсть об'ектiв iнвестування, корпоративнi права в яких та наданi позики утримуютьсяФондом, може спричинити подальший негативний вплив на результати дiяльностi та
фiНаНСОВИй СТаН ФОНДУ, ХаРактер та наслiдки якого на поточнrй 1'aо*^.rт 

"rrnu""J ".ro*n""o,отже майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд ix оцiнки п.рiur"цruо*

прамimка 2. основu пidzоmовкu, заmверlltсення i поdання фiнансово'i звimносmi

2,1. ,Щосmовiрне поdання mа вidповidнiсmь мсФЗ

Концептуальною основою фiнаrrсовоi звiтностi Фонду, за piK, що закiнчився з1 грудня
2020 року, е Мiжнароднi стандарти фiнансовоi' звiтностi (мсФз), вклJоча+очи Мiжнароднi

А стандарти бlо<галтерського облiку (мсБ,о) та Тлумачення (КТМФз, пкт), виданi Радою з
МiЖНаРОДНИХ СТаНДаРТiв бухгzrлтерського облiку (РМСБо), в редакцii; ,rrniir" Бi.i", я 202о
РокУ, якi офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi центрального органу виконавчоi влади, що
забезпечуС формуванНя державноi фiнансовоi полiтики - MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.

I]Я фiНаНСОВа ЗВiТНiСТЬ ЧiТко та без будь-яких застережен" 
"iд'rо"Йае 

BciM ""*о.* чинних
мсФЗ з врахуванням змiн, внесених рмсБо станом на 01 сiчня 2020 року, дотримання яких
забезпечУе достовiрне поДання iнформацii в фiнансовiй звiтност,i, ,..3, 9аМе _ доречноi,
Дocтoвipнoi,зiстaвнoiтaзpoзyмiлoiiнфopмaцii.
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Публiчне акцiонерне mоварuсmво кЗакрum.uй неduверсuфiкованuй вен|twrшй корп,ораmuвltuй

iнвесmuцiйнuй фонd KApic ll
Прuмimкu do рiчнсli' фiнаttсово| звimносmi за piK, tцо закiлtчuвся 3 1.12.2020 р.

МСФ3 та правки

до них
flocTpoKoBe

застосування

Застосування у
фiнансовiй

звiтностi за piK, цо
закi'нчився

31.12.2о2о р.

Вплив

поправок

МСФЗ 9
Фiнансовi

iнструменти,
МСБО з9
Фiнансовi

iнструменти:

визнання та

оцiнка, МСФЗ z
Фiнансовi

iнструменти:

Розкриття

iнформацii',

МСФЗ 4 CTpaxoBi

контракти та

МСФЗ rб Оренда

У серпнi 2020 року Рада з МСФ3 в

рамках Реформи lBOR опублiкувала

поправки, що доповнюють випущенi у
2019 роцi та зосереджують увагу на

наслiдках реформи базового рiвня
процентних ставок на фiнансовiй
звiтностi компанii, якi виникають,
коли, наприклад, базовий показник
процентноТ ставки, який
використову€ться для обчислення
процентiв за фiнансовим активом
замiнено альтернативною базовою
ста вкою.

Поправки до фази 2 розглядають
питання/ якi можугь вплинуги на

фiнансову звiтнiсть пiд час реформи
базовоrо рiвня процецтних ставок,
включаючи наслiдки змiн договiрних
грошових потокiв або вiдносин
хеджування, lцо виникають внаслiдок
замiни базового рiвня процентноi
ставки. з альтернативною базовою
ставкою (проблеми iз замiною).

На етапi 2 свого проекry Рада sнесла
змiни до вимог зазначених стандартiв,

цо стосуються:

о змiни договiрних гроtrtових
потокiв - компанiI не доведеться
припиняти визнання або
кориryвати балансову BapTicTb

фiнансових iHcTpyMeHTiB для
змiн, що вимагаються реформою,
а замiсть цього оноsить
ефективну процентну ставку, щоб
вlдобразити змiну до
альтернативноi базовоi ставки;

о облiк хеджування - компанij не
доведеться прип иняти облiк
хеджування виключно тому, цо
вона вносить змiни, якi вимага€
реформа, якщо хеджування
siдповiдае iншим критерiям
облiку хеджування; i

. розкриття iнформацii - компанiя
повинна буде розкривати
iнформацiю про HoBi ризикиt що
виникають внаслiдок реформи,
та про те, як вона управля€
переходом до альтернативних
ставок.

Поправки до Фази 2 почJирюються
лицJе на змiни, якi вимага€ реформа
базового рiвня процентних ставок до
фiнансових iHcTpyMeHTiB та вiдносин
хеджування.

]" сiчня 2о21

року
flозвЬлено не застосовано

KepiB н и цтво
та

уп ра вл iнський

персо нал

проводять

дослiдження

щодо
потенц iй но го

впливу на

фiнансову
звiтнiсть.

Поправки забороняють компанiI
вираховувати з Bapтocтi основних

OCHOBHi ВИМОГИ



Публiчне акцiонерне mоварuсmво кЗакрumuй неduверсuфiкованuй венчурнuй корпораmuвнuй

iнвесmuцiйнuй фонd к Дрiс >

Прuмimкu dо рiчлtоi' фiнансовоi' звimrtосmi за piK, ulо закiнчuвся 3 t.I2,2020 р.

a\

МСФЗ та правки

до них
OCHOBHi ВИМОГИ

Ефективна

дата

flocTpoKoBe
застосування

3асiгосування у
фiнансовiй

з.вiтнрrтiза piK, що
закlнчився

з1.12;2о2о р.

Вплив

поправок

засоби> засобiв суми, отриманi вiд реалiзацii
вироблених предметiв, коли компанiя
rоry€ актив до його цiльового
використання. HaToMifib компанiя
визна€ TaKi надходження вiд продажу
та пов'язанi з ними витрати у прибрку
або збитку.

2о22 року упра влiнськи й

персонал

вважа€, що

д iял ьн icTb

Товариства не

входить у
сферу дii

цього
ста нда рту

МСБО з7
<3абезпечення,

непередбаченi

зобов|язання та

непередбаченi

активи>

Поправки угочнюють, що (витрати на
виконання договору) являють собою
sитрати, безпосередньо пов'язанi з

договором - тобто або додаткоsi
витрати виконання договору
(наприклад, прямi витрати на працю i

матерiали), або розподiл iнших витрат,
якi також безпосередньо пов'язанi з

договором (наприклад, розподiл
амортизацii о6'скта основних засобiв,

що використову€ться при виконаннi

договору),

r сiчня zozz

року
flозволено не застосовано

KepiBH ицтво

та

управлiнський
персонал

п роводять
дослiдження

щодо
потенцiйного

впливу на

фiнансову
звiтн icTb.

МСФЗ з
<Об'еднання

бiзнесу>

Актуалiзацiя посилань s МСФ3 (lFRS) З

на Концепryальнi основи пiдготовки

фiнансовоi звiтностi, не змiнюючи
sимог до облiку для об'еднання
бiзнесiв,

Додано виняток щодо зобов'язань l

умовних зобов'язань. l_{ей виняток
передбачае, ц.lо стосовно деяких видiв
зобов'язань i умовних зобов'язань
органiзацiя, яка застосову€ МСФ3
(lFRS) 3, повинна посилатися на МСФ3
(lAS) 37 <3абезпечення, непередбаченi
зобов'язання та непередбаченi
активи" або на Роз'яснення КТМФ3
(lFRlc) 21 к3бори >, а не на

Концепryал bHi засади фiнансово'i
звiтностi 2О18 року.

r сiчня zozz

року
flозволено не застосовано

Керiвництво

та

упра влiнськи й

персонал

проводять

дослiдження
щодо

потен цiйного
впливу на

фiнансову
звiтнiсть.

Щорiчнi
поправки в

МСФЗ (zor8-

zozO): МСФЗ
(lFRS) r

Дочiрн€ пiдпри€мсгво, яiе уперrле ,

застосувало МСФ3. Поправка дозволя€
дочiрньому пiдприемству, що
застосову€ ltRS 1: D16 (а) (яке
переходить на МСФ3 пiзнiше своеi
материнськоi компанii), виконати
оцiнку накопиченого ефекry курсових

рiзниць у складi iншого сукупного

доходу _ на пiдставi такоI оцiнки,,
виконаноi материнською компанiею
на даry ii переходу на МСФ3,

t сiчня zozz

року
flозволено не застосовано

Керiвництво та

уп ра вл iнськи й

п ерсон ал

вважа€, що
дiяльнiсть

Товариства не
входить у сферу

дii цього
стандарry

Щорiчнi
поправки в

Комiсiйна винагорода, що включаеться
в к10-вiдсотковий> тест при
припиненнi визнання фiнансових

r сiчня uozz
DoKv flозволено не застосовано

Керiвництво та

управлiнськЙй
персонал
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Прuмimкu do рiчноl фiпанаовоi' звimносlпi за piK, u1o закiнчuвся 3l,12.2020 р,

л

МСФЗ та правки

до них
OCHOBHi ВИМОГИ

Ефективна

дата

flocTpoKoBe
застосування

3астосування у
фiнансовiй

звiтностi за piK, цо
закiнчився

з1.12.2о2о р.

Вплив

поправок

МСФЗ (zor8-

zozo): МСФЗ
(lFRS) 9

зобов'язань. Поправка уrочню€
характер TaKoi комiсiйноi винагороди -

воно включа€ тiльки винагороду,
сплачене мiж позикодавцем i

займополучателяi включаючи

винагороду, сплачене або отримане

вiд особи iнших cToplH,

проводять

дослiдження

щодо
потенцiйного

впливу на

фiнансову
зв iTH icTb

Щорiчнi
поправки в

МСФЗ (zor8-

zozo): МСФЗ
(lFRS) rб

Стимулюючi платежi по орендi,
Поправка лочнюе iлюстративний
приклад Ne 13 до МСФЗ (IFRS) 16

щляхом виключення прикладу

урахування вiлшкодування,

отриманого орендарем вiд
орендодавця в якостi компенсацii за

понесенi витрати на полiпшення
о6'екта оренди.

Керiвництво та

управлiнський
персонал

проводять

дослiджен ня

щодо
потенцiйного

впливу на

фiнансову
звiтн icTb

Щорiчнi
поправки в

МСФЗ (zor8-

zozo): МСБО
(lAS)+r

Ефекти оподаткування при визначеннi
справедливоi BapfocTi. Поправка
виключа€ вимоry lAS 41;22, яка вказуё,

що потоки rрошових KourTiB, пов'язанi
3 оподаткуванням, не включаються до
розрахуНкiв справемивоl' BapTocTi,

бiологiчних активiв. Поправка
призводить до вiдповiдностi lAS 41,i

|FRS 13,

1сlчня 2о22

року
flозволено не застосовано

Керiвництво та

уп ра вл iнськи й

п ерсо нал

вважа€, що

дiяльнiсть
Товариства не

входить у сферу

дi'i цього
стандарту

МСБо r
<Подання

фiнансовоТ
звiтностi>

Поправки роз'яснюють критерiй у
МСБО 1 для класифiкацlТ зобов'язання
як довгострокового: вимога до
су6'скта господарюsання мати право
вiдкласти погашення зобов'язання
принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтного
перiоду.

Сугнiсть поправок:

угочнено, що зобов'язання
класифiкуеться як довгоётРокове,
якщо у органiзацii € право
вiдстрочити вреryлювання
зобов'язання щонайменше на 12,
мiсяцiв, i право компанii на
вiдстрочку розрахунiiв мае
iснувати на кiнець звiтного
перiоду;
класифiкацiя залежить тiльки BiH
наявностi такого права i не
залежить вiд iмовiрностiтого, чи
плану€ компанiя скористатися
цим правом - на класифiкацiю не
впливають намiри чи очiкування
керiвництва щодо того, чи
компанiя реалiзуе свое праЁо на
вiдсrрочку розрахункiв;
роз'яснення впливу умов
кредиryвання на класифiкацiю -
якlло право вiдстрочити
вреryлювання зобов'язання

or сiчня

2о2з року
flозволено не застосовано

Керiвництво та

уп ра вл iнськи й

персонал

проводять

дослiдження
щодо

потенцiйного

впли ву на

фiнансову
зв iTH icTb
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Публi,пtе aKtlioHepHe mоварuсm.во кЗакрuпtuй неduверсuфiкованuй веrtчурнuй корпораlпuвrшй
iнвесm,uъliйrшй ф онd к Дрiс tl

Прuмimкu dо рiчноi' фi.наttсовоi' звimносmi за piK, uцo закittчuвся 3 l .12.2020 р.

t

МСФЗ та правки

до них
OCHOBHi ВИМОГИ

Ефективна

дата

flocTpoKoBe
застосування

Застосування у
фiнансовiй

звiтностi за piK, цо
зiкiнчився

з1.12.2о2о р.

Вплив

поправок

залежить вiд виконання
органiзацiею певних умов/ то
дане право icHye на дату
закiнчення звiтного перiоду
тiльки в тому випадку, якщо
органiзацiя виконала цi умови на

даry закiнчення звiтного перiоду.
Органiзацiя повинна виконати цi
умо8и на даry закiнчення
звiтного перiоду, HaBiTb якщо
перевiрка i'x виконання
здiйсн юеться кредитором
пiзнiше; i. роз/яснення вимогдо
класифiкацii зобов'язань, якi
компанiя може або може
погасити шляхом випуску
власних iHcTpyMeHTiB власного
капiталу.

МСФЗ r7
CTpaxoBi

контракти

Виключення деяких видiв
договорiв зi сфери застосування
мсФз 17

Спрощене подання активiв i

зобов'яз'ань, пов'язаiиi j
договорами ётЁахуdання 8 звiтi ,

про фiнансовий стан
Вплив облiкових оцiнок,

зроблених в попереднiх
промiжних фiнансових звiтностях

Визнання i розподiл
аквiзицiйних rроцових потокiв

3MiHa у визнаннi
вiдшкодування за договорЬми
перестрахування в звiтi про
прибуткй i збитки

Розподiл маржi за передбаченi
договором страхуванЁя
iнвестицiйнi послуrи (CSM)

можливiсть зниження
фiнансового ризику рля
договорiв вхiдного
перестрахування i непохiдних
фiнансових iнсгрументiв

Перенесення дати всryпу в ,

силу МСФ3 17, а також
продовження перiоду звiльнення
вiд застосування МСФ3 (|F,RS) 9
мя страхових компанiй до 1
сiчня 202З року

Спрощений облiк зобов'язань
по вреryлюванню збйткiв за
доrоворами, якi виникли до дати
переходу на МСФЗ 17

Послаблення в застосуваннi
TexHiK мя зниження фiнансового
ризику

можливiсть визначення,
iнвестицiйноr:о договору з

умовами дискрецiйного,участi в
момент переходу на новий
стандарт, нiж в момент
виникнення договорч

1 сiчня 2о2з

року
flозволено не застосовано

Керiвництво та

уп ра вл iнськи й

персонал

вважа€, що

дiяльнiсть
Товариства не

входить у сферу

дii цього
стандарry
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Публi,tне акцiонерне пlоварuспlво кЗакрutttuй неduверсuфiковалtuй веrtчурнuй корпораtlluвлtuй

ittвеспlutliйнuй фонd к Дрiс ls

Прuмiпlкu do рiчноi' фiнаttсово| звimноспli за piK, tцо закiнчuвся 31. t 2,2020 р,
Фонд у фiнансовоi звiтностi за piK, що закiнчився 31.12.2о20 Р., не застосуваlIа достроково

вище зазначенi МСФЗ, поправки до них та iнтерпретацii. Керiвництво та управлiнськиЙ
персонал проводить дослiдження tцодо потенцiйного впливу на фiнансову звiтнiсть

прuмimка 4. Суmmевi аспекmu облiковuх полimuк

4.1 Заzальнi полоltсення u4оDо облiковuх полimuк

облiкова полiтика ФондУ - це сукуПнiсть визначених, в межах чинного законодавства,
принципiв та процедур, основ, правил, домовленостей та практики, що використовуютьс я для
складання та подання фiнансовоi звiтностi.

облiкова полiтика Фонду е iHcTpyMeHToM, що впливас на форми та методи ведення облiку,
фiНаНСОВi РеЗУЛЬТаТИ РОбОти; е основою для складання фiнансовоi, податковоi та iншоi
звiтностi.

облiкова полiтика Фонду rрунтусться на вимогах нормативно-правових aKTiB Украiни та
правилах бухгалтерського облiку i складання фiнансовоi звiтностi за мiжнародними
стандартами фiнансовоi звiтностi, мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку,
тлумаченнями КТМФЗ та тлумаченнями ПКТ.

ОбЛiКОВа ПОЛiТИКа ФОндУ розроблена та затверджена вiдповiдно до вимог мсБо 8
<облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки) та iнших чинних мсФз.

ОбраннЯ та застоСування облiкових полiтик здiйснюеться послiдовно для подiбних
операцiй, iнших подiй або умов, якщо мсФЗ конкретно 

"a ""*u.u. 
uбo ,a oo.uon". r"r"uua"n"

^ 
категорii статей, для яких iнптi полiтцки можуть бути доречними.

Щля органiзацii бухгалтерського облiку, ведення paxyHKiB i,складання фiнансовоi звiтностi
здiйснюеться дотримання фундаментальних принципiв, а саме: принципу безперервностi
дiяльностi (фiнансова звiтнiсть складаеться на припущеннi, lцо Фонд буде функцiонувати в, майбутньому та не мае HaMipy лiквiдувати.") ,а ni"rrr,rny нарахування доходiв та витрат
(вiдображення таких витрат i доходiв в тому звiтному перiодi, ооо, 

"on ",r;;;;; " "" 
u .о*,

перiодi, коли сплаченi чи одержанi грошовi кошти). ,

Метою фiнансовоi звiтностi Фонлу.е забезпечення користувачiв корисною iнформацiею
ЩОДО фiНаНСОВОГО СТаНУ, РеЗУльтатiв дiяльностi для прийняття n"r" 

"iЙ"iдr"* .ni"ori""r*
рiшень, З цiею метою фiнансова звiтнiсть складаеться на базi вiдповiдних припущень, надiлена
якiсними характеристиками i мiстить iнформацiЮ, Що задовольняе критерii визнання i оцiнки
вiдповiдним чином.

Елементами фiнансовоi звiтностi ,Фонду е
(вiдображеннi в ба-пансi (звiтi про фiнансовий
результати госrrодарськоi дiяльностi i вiдображенi
сукупний лохiд)).

активи, зобов'язання та власний капiтал
стан)), доходи i витрати (характеризують
в звiтi про фiнансовi результати (звiтi про

ймовiрнiсть збiльшення або
BapTicTb або собiвартiсть cTaTTi

економiчного середовища, в умовах

Елементи фiнансовоi звiтностi визнаються, якщо icHyc
зменшення майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних iз отаттею;

Перелiк та назви форм фiнансовоi звiтностi Фонду подаються У вiцповiдностi iз вимогами,
що встановленi НП(С)Бо 1 <Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi>.
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Прuмimкu d;о рiчноi'фiнансовоi звimносmi за piс, tцо закiнчuвся 3I.12,2020 р.
У Звiтi про сукупний дохiд виц)ати подаються за функцiональною оJнакою. Враховуючи

кориснiстЬ для прогнОзування майбутнiх гропIових потокiв в Прuмimцll 7 наведена iнформацiя у
розрiзi видiв витрат за характером.

Фiнансова звiтнiсть скiIадаеться за принципом нарахування, KpiM звiту про рух грошових
коштiв. Представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух грошових
коштiв здiйснюеться iз застооуваНням прямого методУ з розкритТям iнформацii про ocHoBHi
класи вtlJIових надходжень та вЕuIових виплат грошових коштiв на ,riдставi облiкових записiв
Фонду.

основою оцiнки при окладаннi цiеi фiнансовоi звiтностi е,справедлива'BapTicTb, Фiнансовi
iнструменти облiковфться вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти)) , 

""пор".таннямметодiв оцiнки, встановлених МСФЗ 13 кОцiнка за справедливою вартiстю>.
Класифiкацiя активiв та зобов'язань Фонду на поточнi та довгостроковi здiйснюсться iз

застосуванням тривалостi нормаJIьного операцiйного циклу Фонду, яка, дорiвнюе дванадцяти
мiсяцям.

облiкова полiтика, яка застосовувалася пiд час пiдготовки фiнансовоi звiтностi
перiод, загалом вiдповiдас облiковiй полiтицi, що застосовувалася для пlдготовки

помилок попереднiх poKiB не

.,+ Фонд визнас фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання коли стае стороною
контрактних положень щодо цього iHcTpyMeHTa. Звичайне придбання або продаж фiнансових
iHcTpyMeHTiB визнаеться за датою розрахунку.

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

Фонд класифiкус фiнансовi активи як Taki, що оцiнюються У подальшому або за
амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на ocHoBi обох таких чинникiв:
моделi бiзнесу суб'екта господарювання для управлiння фiнансовими активами та
характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.

Фонд визнас Taki категорii фiнансових активiв:
- фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результатупереоцiнки у прибутку або збитку або у сукупному доходi, рiшення про що приймаеться пiд час

первiсного визнання активу, що не утримуватиметься д.тtя торгiвлi;
- фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.

, за звiтний

фiнансовоi

на отримання
Фондом Bcix

облiк фiнансових активiв припиняеться у випадку припинення прав
грошового потоку вiд вiдповiдного фiнансового активу або за умов передачi
ризикiв та вигод,

Фiнансовий актив оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбаваеться з
метою одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу
генерують грошовi потоки, KoTpi е суто виплатами основноТ суми та процентiв на непогашену
частку ocHoBHoi суми.

Фонд визнас резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом,
який облiковусться за амортизованою вартiстю.
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iнвесmuцiйнuй фонd к Дрiслl
Прuм.imкu do рiчttо| фiнансовоi' звimносп,ti. за piK, u1o закittчuвся 31.12,2020 р.облiк фiнансових активiв припиняеться у випадку припинення прав на отримання

грошового потоку вiд вiдповiдного фiнансового активу або за умов передачi Фондом Bcix
ризикiв та вигод. Звичайне придбання або продаяс фiнансових активiв визнаеться за датою
розрахунку.

облiкова полiтика щодо подальшоi оцiнки фiнансових iHcTpyMeHTiB розкривасться ни}кче.

4.t.3 Гроtuовi коu,tmч mа ik еквiвсtленmч

грошовi кошти, що вiдобрая<енi у звiтностi, складаються з коштiв на поточному рахунку.
грошовi кошти та ix еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

активами,

Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюсться
ik номiнальнiй BapTocTi.

за справедпивою вартiстю, яка дорiвнюе

Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюеться

еквiвалентiв в iноземнiй валютi та
валютi за офiцiйними курсами

щебiторська заборгованiсть визнасться, коли
щодо цього iHcTpyMeHTy.

Фонд стае стороною контрактних положень

Щебiторська заборгованiсть первiсно оцiнюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе
BapTocTi погашення. Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторськоi заборгованостi
оцiнюсться за амортизованою вартiстю. Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленоi
ставки вiдсотка Товариство оцiнюс за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив
дисконтування е несуттсвим.

4. 1. 5 Iнсmрулленmu капimалу

!о iHcTpyMeHTiB капiталу вiдносяться акцii, частки в товариствах та iншi цiннi паIIери) що
засвiдчують залишкову частку в активах об'скта iнвестування пiсля tsирахування Bcix його
зобов'язань.

Iнотрументи капiталу визнаються, коли Фонд стае стороною контрактних положень щодо
цих iHcTpyMeHTiB,

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу здiйснюсться за ix справедливою BapTic,t,ro, яка
зазвичай дорiвнюе цiнi операцii, в холi якоi вони були отриманi.

витрати на придбання iHcTpyMeHTiB капiталу визнаються витратами перiоду i не
включаються до первiсноi справедливоТ BapTocTi.

пода,тьша оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу здiйснюеться за iх справедливою вартiстю на дату
оцiнки.

Ринкова BapTicTb iHcTpyMeHTiB капiта_пу за наявностi активного ринку оцiнlоються за
офiцiйним бiрrковим курсом органiзатора торгiвлi на дату оцiнки на основному або, за
вiдсутносТi основноГо, на найСприятливiШому ринкУ. За вiдсутностi бiряtового курсу (за умов
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Прuмiпlкu dо рiчноi' фlittaHcoBoi' звimноспli за piK, ulо закiнчuвся 31.12.2020 р,
включення iHcTpyMeHTiB до списку органiзатора торгiвлi) на дату оцiнки ринкова BapTicTb може
визначастЬся за остаНньоЮ балансовОю вартiстЮ за умоВ вiдсутностi суттсвих вiдхилень.

Справедлива BapTicTb iHcTpyMeHTiB капiтаJIу за вiдсутностi активного ринку мOже
визначатися на piBHi ба_llансовоi BapTocTi (у випадку недостатностi наявноi' iнформацii для
визначенНя справедливоi BapTocTi, iснування широкого дiапазону можливих оцiнок
справедливоi BapTocTi, за яких собiвартiсть е найкращою оцiнкою), якщо вiдсутнi показники,
що свiдчать про моrкливi значнi вiдхилення справедливоi BapTocTi (зокрема) аJIе не виключно -
значна змiна у показниках дiяльностi об'екта iнвестування, значна змiна на риFIку для
iHcTpyMeHTiB капiталу об'екта iнвестування, значна змiна в економiчному середовищi, значна
змiна у показниках дiяльностi подiбних суб'сктiв та iH.). Визначення справедливоt BapTocTi
ЗДiЙСНЮеТЬСЯ iЗ ЗаСТОСУВаНням приЙнятних методiв оцiнки на пiдставi ycici наявноi iнформацii
про показники та дiяльнiсть об'екта iнвестування.

прибуток або збиток за iнструментами капiталу, що оцiнюються за справедливою
вартiстю, визнасться у прибутку або збитку Фонду.

собiвартiсть реалiзованих iHcTpyMeHTiB капiталу - цiнних паперiв визначаеться за методом
середньозваrкеноi собiвартостi на дату вибуття активу.

облiк фiнансових активiв припинясться у випадку припинення прав на отримання
грошового потоку вiд вiдповiдного фiнансового активу або за умов передачi Фондом Bcix
ризикiв та вигод.

звичайне придбання або продаж фiнансових активiв визнаеться за датою розрахунку.

4. I.б Поmочнi зобов'язання

Поточнi зобов'язання визнаються, якщо icHye теперiшня заборгованiсть Фонду внаслiдок
минулих подiй i погашення якоi спричинить вибутгя pecypciB, якi uтiлюютu майбутнi
економiчнi вигоди i uя заборгованiсть пiдлягае погашеI{ню протягом дванадцят" ,ia"uiu-ni.n"
звiтного перiоду та/або вiдсутностi у Фонду безумовного права вiдстрочити погашення
зобов'язань протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. Первiсна оцiнка поточних
зобов'язань здiйснюсться за вартiстю погашення. Подальша оцiнка поточних зобов'язань
ЗДiЙСНЮе'ГЬСЯ За аМОРТИЗОВаНОю вартiстю. Поточну кредиторську заборгованiсть без
встановленоi ставки вiдсотка Фонд оцiнюе за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив
дисконтування с несуттсвим.

4,2 lHu,ti облiковi полimuкu, якi е dоречнаI}|u dля розу.иiння фiнансовоi звimносmi

4.2.1 flo-todu пш вuпtрапtч

fоходи та витрати визнаються за методом нарахування.
ДОХiД - Це ЗбiЛЬШеННя економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi

надходженнЯ чИ збiльшенНя корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань,
результатом чого е збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного iз внесками
учасникiв.

ДОХiД ВИЗНаСТЬСЯ, ЯКЩО ЙОГО СУму можна визначити з достатнiм piBHeM точностi, icHye
ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод.

!охiд вiд продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB або iнших активiв визнасться у прибутку або
збитку, якпIо Фонд передае покупцевi cyTTcBi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на
актиВ та не з€UIишаС за собоЮ ефективнОго контроЛю за цимИ активами' якщО суму дохОДу та
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Прuмimкu dо рiчноi фiнансовоi' звlmносmi за piK, tцо закiнчuвся 3I.12.2020 р.
витрати, якi мають бути понесенi у зв'язку iз продажем можна достовiрно оцiнити та якщо icHye
ймовiрнiсть надходження економiчних вигiд, пов'язаних iз цiею операцiею, '

,,Щохiд, який виникае в результатi використання третiми сторонами активiв Фонду
(фiнансовi доходи, якi включають вiдсотки та дивiденди), визнасться у прибутку або збитку
коли встalновлено право на отримання коштiв.

,щоходи дJuI представпення у фiнансовiй звiтностi кпасифiкуються за функцiональною
ОЗНаКОЮ За СТаТТЯМИ, ЩО ПеРеДбаЧеНi фОРмами фiнансовоi звiтностi: чистий дохiд вiд реалiзацii
продукцii (ToBapiB, робiт, послуг), iншi доходи операцiйноi' дiяльностi, лохiд вiд rracTi в
капiталi, iншi фiнансовi доходи, iншi доходи звичайно[дiяльностi

Витрати - це зменшення, економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття
чи амортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зменшення
чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного iз виплатами гIасникам.

Витрати ФондУ визн€lються Rодночас iз збiльшенням зобов'язань або зменшенням активiв,
а також у випадках, коли виникають зобов'язання без визнання активу.

витрати облiковуються за методом нарахування.
ВитратИ дпя представлення у фiнанgовiй звiтностi класифiкуютьоя за функцiона-шьною

ознакою за статтямИ, Що передбаченi фоilмами фiнансовоi звiтностi: собiвартiсть реалiзованоi
продукцii (ToBapiB, робiт, послуг), адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi витрати
операцiйноi дiяльностi, фiнансовi витрати, втрати вiд участi в капiталi, iншi витрати. ,Щодатково
витрати подаються за характером витрат за статтями: матерiальнi затрати, витрати на оплату
ПРаЦi, ВiДРаХУВаННЯ На СОцiальнi заходи, ап{ортизацiя, iHtпi операцiйнi, u"rpu"".

4.2,2 YMoBHi зобов'язання lпа акmавч

Фонд не визнае yMoBHi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан. Iнформацiя про умовне
зобов'язання розкриваеться, якщо можливiсть вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi
вигоди, не е вiддаленою. Фоцд не визнас yMoBHi активи.. Стиола iнформацiя про умовний актив
розкриваеться, коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним. 

- '

Прамimка 5. Iсmоmнi облiковi суdнсення mа прuпуtцення, , -,:. :,

5,1 опuс операщiйноzо сереdовuu4а mа еконоtлцiчноi сumуацii в перiоd zлобальноI пaHdelytii
COVID-I9

З 31 грудня 20t9 року розпочЕtлося глобальне розповсюдження CovID_19, яке суттево
сильно вплинуло на економiчне становище як Украiъи, так i компанiях. Значна кiлькiсть
компанiй в краiъi вимутlтgцi припиняти, або обмежувати свою дiяльнiсть.,на невизначений на
лату пiдготовки цiеi фiнансовоi звiтностi час. Заходи, що вживаються для стримування

^ 
поширенНя Bipycy, включаюЧи обмеження руху траЕспорту, карантин, соцiальнi дистанцii,
призупинення дiяльНостi об'еКтiв iнфраструктури, 1QTrIo уповiльнюють економiчну дiяльнiсть
компанiй, у тому числi i Фонд. Фiнансова система в kpaihi на дату пiдготовки цiеi'фiнансовоi
звiтностi працюе вiдноснО стабiльно, але мас cyTTeBi валютнi ри?ики. [потенцiйrrri або вже

Фонд визначив, що цi подii е некоригуючими по вiдношеннIо до фiнансовоi звiтностi за
2019 piK, Вiдповiдно, фiнансовий стан на 31.12.2019 та резульruм ol"nuHocTi за piK, що
закiнчився 31 грудня 2020 року, не було скориговано 

"u 
u.rn"n подiИ, .rouj".ur"i. covrb-rq.
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тривалiсть та вплив ,^"o"r,#K,!;:;;,':r#::":;:x:#,::::#;::::{?##::::':^
дату пiдготовки цiеi фiнансовоi звiтностi зtlJIишаються невизначеними, що не дозволяе з
достатнiм ступенем достовiрностi оцiнити обсяги, тривалiсть i тяжкiсть цих наслiдкiв, а також
ix вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi Фонду у майбутнiх перiодах.

С кiнця 2019 року розпочалося поширення новqго KopoHaBipycy, який отримав назву
CovID-19, здатного викликати важкi наслiдки, що призводять до загибелi людини. На кiнець
2019 року Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я повiдомляла про обмежене число випадкiв
зарiDкеннЯ CovID_19, але 31 сiчня 2020 рЬку оголосила надзвичайну ситуацiю в областi

п охорони здоров'я, а 13 березня 2020 року - про початок пандемii з зв'язку зi стрiмким
поширенНям COVID-l9 в СврОпi та iнших регiонах. Заходи, що вживаються по всьому cBiTy з
метою боротьби з поширенЕям CovID-lg, призводять до необхiдностi обмеження дiловоi
активностi, а також до необхiдностi профiлаюичних заходiв, спрямованих на залобiгання
поширенню iнфекцii. На тлi цих подiй вiдбулося icToTHe падiння фондових ринкiв, скоротилися
цiни на сировиннi товари, зокрема, icToTHo знизилася цiна нафти; вiдбулося ослаблення
украiЪськОi гривнi до долара сшА i евро, i пiдвищилися ставки кредитування для багатьох
компанiй, що розвивtlються. Незважаrочи на те, що, на момент випуску даноi фiнансовоi
звiтностi ситуацiя все ще знаходиться в процесi розвитку, представляеться, що негативний
вплиВ на cBiToBy eKoHoMiKy i невизначенiсть щOдо подаJIьшого економiчного зростання можуть
в майбутньому негативно позначитися на фiнансовому становищi i фiнансових результатах
ФондУ, КерiвництВо YB€DKHo стежиТь за ситуацiею i реалiзуе заходи щодо зциження негативного
ВПЛИВУ зазначених подiй на Фонду. 

J-^" :Д]'ДlЛvlДrДД Дrvl

.1
5.2 OcHoBHi прапулцення, оцiнка mа суduсення

Пiдготовка фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до мсФЗ вимаIа€ вiд керiвництва Фонду
припущень та розрахункiв, що впливають на 3астосування облiковоi полiтик, ,u "iдобо";;суми активiв i зобовояqань, а так_ож доходiв та витрат. Оцiнки та судження базуються на
попередньому досвiдi та iнших факторах, .щ'о за iснlдочих обставин ввalкаються
ОбГРУНТОВаНИМИ i За РеЗУЛЬТаТаМи яких робляться судж."r" *ооо бuла""оuоi 

"up"o."i 
a-rr"l"

та зобов'язань, iнформацiя про яку недоступна з iнших джерел, судженЕя щодо очiкраних
TepMiHiB утримування фiнансових iHcTpyMeHTiB, судження щодо справедливоi BapTocTi
фiнансових активiв, за якими вiдсутнiй активний ринок, судження щодо виявлення ознак
знецiнення активiв Фонду, судження щодо ,rpuuo*ip"ocri iuстосуtsання .rр".rr*.r;; ;;о"
здатностi вести дiяльнiсть на безuерервнiй ocHoBi, тощо.

5,3 Суduсення tцоdо операцiil, поdiй, або умов за BtidcymtHotcmi конкреmнuх мсФз

КерiвництвО ФондУ у випадкУ вiдсутностi мсФз, яке застосовуеться до KoHKpeTHoi
операцii, iншоi подii або умови, застосовуе судження з метою виконання вимог щодо
доречностi та достовiрностi iнформацii. Пiд час здiйснення такого судження керiвництво Фонду
користуеться насамперед вимогами тих мсФз, в яких йдеться про подiбнi та пов'язанi питання,
визначеннями, критерiями визнання та концепцiями оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та
витрат у Концептуальнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi та, насамкiнець, враховуе положення
iнших регуляторних органiв та прийнятi галузевi практики у випадку, якщо вони не суперечать
першозастосовуваним дя(ерелам.

Операцii, що не регламентуються мсФЗ Фондом не здiйснювztJlись.
t4
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Прuмimкu do рiчноi фiнансовоi' звimносmi за piK, tцо закiнчuвся 3 L 12.2020 р,

Суdlrcення u4оOо справеdлuвоi Bapmocmi акmавiв Фонdу

л

Розрахунок справедливоi BapTocTi активiв, що активно обертаlgться на органiзованих
фiнансовИх ринках, здiйснюеться на ocHoBi поточноi ринковоi, BapTooTi, що сформувалась за
наслiдками торгiвельноi cecii станом Еа час iT закритгя. В ycix iнших випадках оцiнка
справедливоi BapTocTi црунтуеться на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових
потокlв, економiчноi ситуацii на момент оцiнки, ризикiв, що притап{аннi конкретним
фiнансовим iHcTpyMeHTaM та численних iнших факторiв iз врахуванням вимог мсФз 1з

5.5 СуdеrcеннЯ tцоdО злчtiн спраВеdлtuвоi варmосmi фiнансовuх ркmцliв Фонdу

ФонД вважас, що облiкОвi оцiнкИ та припущеннЯ, якi застосовуються пiд час оцiнки
фiнансових активiв, це ринковi котирування недоступнi, або взага_пi вiдсутнiй активний ринок, с
ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, внаслiдок того, що вони з високим стуtIенем
ймовiрностi зазналоть змiн упродовж часу, оскiльки TaKi оцiнки базуrоться на припущеннях
керiвництва Фонду щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн u*brrr* KypciB, показникiв
кредитоспроможностi контрагентiв, показникiв дiяльностi об'ектiв iнвестування, економiчноi
ситуацii середовища, коригувань пiд час оцiнки iHcTpyMeHTiB та специфiкиЪдiи"r."r" on|.*r*
операцiй. Фонд не викJIючае подЕlJIьший вплив змiни в оцiнках на активи, доходи ,u 

""rpur",вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, який може бути значним.

5.6 Суdхсення tцоdо очiкуванах mepMiHiB уцралrування фiнансовt.цх iнсmруменmiв

Керiвництво Фонду застосовуе професiйне суджеIIня щодо TepMiHiB утримання фiнансових
iHcTpyMeHTiB (позики), Що входять до складу фiнансових активiв, яке Грунту.rr." на оцiнцi
ризикiВ фiнансовОго iHcTpyMeHTy, його прибутковостi й динш,riцi та iнших фuп"ор*. Проте
iснують cyTTeBi невизначеностi, якi можуть бри пов'язанi з сиryацiями нЕtвколо об'екта
iнвестування, якi не е пiдконтрольними Фонду, що може вплинути на оцiнку фiнансових
iHcTpyMeHTiB. Щодаткову iнформацiю розкрито у Примiтцi 8.

5.7 В uкор uс mшння сmав о к d uско нmу в ання

В Фондi протягоМ звiтного перiодУ облiковувалися активи (позики), до яких
застосовуваJlися вiдповiднi ставки дисконтування, визначенi У договорах. Розмiр цих ставок
обумовлений економiчними умовами, в яких працюють пiдприемства, якi е отримувачами
позик, i дiяльнiсть яких значно постраждiша внаслiдок бойових дiй на сходi Украiни, де ранiше^ цi пiдприемства здiйснювали свою дiяльнiсть, та необхiднiстю пiдтримання лiквiдностi та
платоспроможностi цих пiдприемств.

J.8 Суdясення tцоdо влlявлення ознак знецiнення акmuвiв

Кошти, розмiщенi на рахунках в комерцiйних банках, що знаходяться в отадii лiквiдацii,
вiдоброкаються в балансi за нульовою вартiстю. Кошти, розмiщенi на рахунках в комерцiйних
банках, якi не виконують cBoik зобов'язань протягом мiсяця, вiдображаються в балансi за
справедливою вартiстю, яка с нижчою за номiнальну.
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Прuмimкu dо рiчноi'фiнансовоi'звimносmi за piK, tцо закiнчuвся 31.I2,2020 р.
значне й тривале зниження справедливоi BapTocTi акцii банку е iвiдченням того, що такий

фiнансовий iHcTpyMeHT знецiнений, а це призвело до винесення судженЕя щодо його знецiнення
д0 нульовоi BapTocTi.

на кожну звiтну дату здiйснюсться аналiз дебiторськоi заборговаrrостi та iнших
фiнансових активiв на наявнiсть ознак ik знецiнення. Розмiр збитку вiд знецiнення, у випадку
наявностi таких ознак, визнаеться виходячи iз власного професiйного судження керiвництва
Фонду за HilIBHocTi об'ективних данщХ, Що свiдчать про зменшення передбачуваних маЙбутнiх
грошових потокiв за даним активом у результатi подiй, що вiдбуваються пiсля визнання

a\ фiнансового €tктиву.

5.g Суluсення u4оdо праволtiрносmi засmосуtбqнr, прuпуu4ення tцоdо зdаmtносmi весmu
diяльнiсmь на безперервнiй ocHoBi

Активи та зобов'язання вiдображаються виходячи з того, Що Фонд зможе реалiзувати своi
активи та погасити зобов'язання в, звичайном,у ходi cB_oei дiяльностi (в передбачуваному
майбутньому). КерiвництвоМ ФондУ здiйсцювалас8 оцiнка здатностi суб'екта господарювання
безперервНо продовЖувати дiяльнiсть, i незвФкаючи на отрима_ний проiягом 2020 року збиток,
ФондоМ виконуютЬся вимогИ нормативНо-правовиХ aKTiB Нацiональноi KoMicii з цiнrr* паперiв
та фондового ринку щодо мiнiмального розмiру статутного капiтаlry та мiнiмального розмiруактивiв, Отже, фiнансова звiтнiсть за 202О piK складена на ocHoBi припущення про
безперервнiсть дiяльностi.

5.10 Суdаrcення u4оdо опоdаruкуванпя 
: |,л

Вiдповiдно до п.п.1 41.6.1п.l41.6 ст.141 Податкового Кодексу Украrни звiльнлоться вiд
оподаткуВання коШти спiльного iнвестування, а сап,Iе: кошти та iншi активи, залуrенi вiд
учасникiв iнституту спiльного iнвестування, доходи вiд здiйснення операцiй з активами
iнститутУ спiльногО iнвестування, доходи, HapaxoBaпi за активами iнституту спiльного
iнвестування, та iншi доходи вiд дiяльностi iнституту опiльного iHBecTyBaH"" iuiд.оrки за
позикап{и, оренднi (лiзинговi) платежi, роялтi тощо). Активи iнституту ргriпьноцg iнвестування -
це сформована за рахунок коштiв спiльного iнвестування cykyпHicTb майна, корпоративних
прав, майнових прав i вимог та iнших активiв, передбачених законЕlми та 11oprur"uro-
правовими акТап,Iи Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку (п.1 ч.1 cT.l
ЗаконУ УкраihИ <Про iнститути спiльного iнвестування> вiд 5 липня 2012 року Nч 5080-VI).

Внаслiдок iснування в податковому законодавотвi положень, якi дозволяють рiзнi варiанти
тлумачення, а також враховуючи те, що практика, яка склалася на протязi ,р""*Ьaо iснування
суперечок суб'ектiв господарювання та податкових органiв з приводу, Довiльного тлуý(ачення

^ 
останнiми аспектiв Та ПapalvleTpiB економiчноi дiяльностi, Фонд не виключае, що ooour*o""r"
органами можуть бути пiдданi cyMHiBy певнi тлумачення що показникiв дiяльностi Фонду,
заснованi на професiйному судженi керiвництва. Така невизначенiсть може вплинути на
BapTicTb активiв Фонду, та спричинити ik можливiй вiдтiк. Але, на Д}мку керiвництва Фонду,
Bci активи та опорацii Фонду вiдповiдають визначенням, навед."rr'u 'Йодu.*о"ому Кодексу
Украiни, отже доходи, якi були отриманi протягом звiтного перiоду, не jоп".uо""
оподаткуванпю, та Фонд Ее мае податкових зобов?язань, якi неgбхiдно було б сплатити.

Прuмimка 6. Розкрummя iнфорлtацi'i tцоdо вuкорuсmання справеdлuвоI варmосmi
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Прuмimкu dо рiчноi' фiнансовоi' звimносmi за piK, u\o закiнчuвся 3 t.I2.2020 р,

ФонД здiйснюе безперервнi оцiнки сцраведливоi BapTocTi активiв та зобов'язань у
ВiДПОВiДНОСТi ДО МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у балансi (звiтi про фiнансовий стан) на кiнець кожного
звiтного перiоду.

класи активiв та
зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
вартlстю

Методики оцiнювання Метод
оцiнки

(ринковий,

дохiдний,
витратний)

Вихiднi данi

Гроulовi кошmu Первiсна mа поdальulа оцiнка
ероulовuх коtumiв зdiйаtюеmься за
справеdл.uвою варmiсmю, яка
dopiBHюе ix номiHattbHiй варmосmi

рuнковuй Офiцifui курсu НБУ

Iнсmрулtенmu

капimалу
Первiсна оцiнка- iHcmpyMeHmiB
капimалу зdiйснюеmься за ix
справеdлuвою варmiсmю, яка
зазвuчай dорiвнюе цiнi операцii:, в
xodi якоi BoHu булu оmрuлланi,

Поdальша оцiнка iнсmруменmiв
капimалу зdiйснюеmься за ix
справеDлuвою варmiсmю на ёаmу
оцiнкu,

рuнковuu,
вumраmнuй

За вidсуmносmi акmuвноlо pullсy
в uкорuсmовуlопlься спос,mереlкtt i
pultKoBi daHi про puHKoBi умовu tlla iHuli
чuннuкLt,, якi, ймовiрно, вплuваlопlь tla
справеdлuву варпiсmь iHcпpyMettпta,
mакi як (але не вuклtочно) цiнu на
iHcmpyMalm капimалу, велuчl]на
майбуmнiх змiн цiнu фiltансовоzо
iнсmруменmа, або за BidcyпtHocmi
спосmереэrснuх рuнковuх dmtux - аналiз

фittансовоi' iнформацii про об'акmu
iHBecmyBaHHst mоlцо.

Поmочнq
dебimорська

забореованiсmь

ГIервiсна mq поdс!льutа оцiнка
d ебi mо рс bKoi' з а бор,-ова н о с п i

зd i йс н ю еmься за справ еdлuвою
ваllпt iсп to, яка dс,цliвнtслс,

в арпlо сtпi по2 qш ен ня, пло (лm о сулti
Сlч i к7лб 61 ццу к о н пlр аки н ц х

zpolu.oчxtx попlокiв на Dаlпу otliHKu

!охidнuй
Кон mракm н i у.м oт1l, itM ов iprt iсtпь

поеаlаел t ня, cl,t iKyBaHi Bxi,dHi zро utoBi
поlпокLl

Поmочнi
зобов'язання

Первiсна mа поdальutа оцiнка
поmоч Hux з о бов'я з att ь зd iй сн ю сmь ся.

за варm iсmю поеаLценt!я

Вumраmнuй поmочнi зобов'язання

6,2, piBeHb iepapxii справеdлuвоi варmосmi, do якоео налемсаmь оцiнкч справеdлавоi
л варmо_сmi

ФонД використОвуе iерарХiю спРаведливоi BapTocTi згiдно вимог мсФЗ 1З кОцiнка
справедливоi] BapTocTi>. Цей мсФз встЕlновлюе iерархiю справедливоi BapTocTi, у якiй
передбачено три рiвня вхiдних дilних для методiв оцiiки uuрrо.'ri;-що використовуються дляоцiнки справедливоi BapTocTi. Iерархiя справедливоi вартостiвстановлю9 ЕаЙы{щиЙ прiоритет
дJUI цiн котирування (нескоригованих) на активн;х ринках на iденти*"Г ч*ri";;ъ;
зобов'язаНня (вхiднi данi 1-гО рiвня) та найниЖчий прiоРитет длЯ закритюL'Пriд*, даних(вхiднi данi 3-го рiвня).

вхiднi данi 1,го рiвня - це цiни котирування (нескоригованi) на активних ринках на
iдентичнi активи або зобов'язання, до яких cyd'ekT господарювання може мати доступ на дату
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Публiчне акцiонернq mоварuсmво <ЗакрumuйнеDuверсuфiцованuй венчурнuй корпораmuвнuй
iнвес.muцiйнuй фонd к Дрiс tl

Прuмimкu do рiчноi' фiнансовоi' звimносmi за piK, rцо закiнчuвся 31.I2.2020 р.
оцiнки.

Вхiднi дацi 2-го рiвня - це вхiднi данi (oKpiMr цiн котирування, вiднесених до 1-го рiвня),якi мох(на сIrостерiгати для актива чи зобов'язання, прямо або опосередковано. flo вхiдних
даних 2-го рiвня HaJIe}ItaTb:

а) цiни котирування на подiбнi активи чи зобов'язання на актиtsних ринках;
б) цiни котирування на iдентичнi або подiбнi активи .Iи зобов'язання на ринках, якi не с

активними;
в) вхiднi данi, otcpiM цiн котирування, якi можна спостерiгати для актива чи зобов'язання,

наприклад:
(i) ставкИ вiдсотка та кривi дохiдностi, Iцо спостерiгаються на звичайних iн.rервалах

котирування;
(ii) допустима змiтлнiсть; та
(iii) кредитнi спреди.
вхiднi данi 3-го рiвня - це вхiднi данi для активу .lи зобов'язання, яких немас увiдкритомУ лоступi. Закритi вхiднi данi слiд використовувати для оцiнки справедливоТ

BaPTocTi, ЯКЩО ВiДПОВiДНИХ ВiДКРИТИХ даних немае, що передбачаеться " .rrуuцiох, коли
дiяльнiсть ринку для актива, або зобов'язання на дату оцiнки FIезначна, або ii взагалi немае.

oTrke, закритi вхiднi данi мають вiдобраrrсати припуIцення, якi використовували б
учасникИ ринку, встановлЮючи цiltУ FIa актиВ або зобов'язання, в тому числi приtlущення про
ризик.

Фонд здiйснюс безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi активiв та зобов'язань iз
використанням закритих вхiдних даних 3-го рiвня.

класи активiв та
зобов'язаньп оцiнених

за справедливою
вартiстю

1 piBeilb
(Ti, що мають

котирування, та
спостережуванi)

2 piBeHb
(Tio що не мають
котирувань, але
спостережуванi)

3 рiвёнь
(Ti, що не мають
котирувань, i не
спостережуванi)

усього

2020 2019 2020 2019 ' 2020 2019 2020 2019
IH сmрулlеl tmu капi mалу 57 I0 000 57 10 000
Гроulовi коulmu 1б 58l ]6 58l
Поmочна dебimорська
забореованiсmь

18 735 I4 330 18 7з5 14 зз0

Поmочна креOumорська
заборzованiсmь

бб5 668 665 668

л
класи активiв та

зобов'язань,
оцiнених за

справедливою
вартiстю

Залишки
станом на

31.12.2019р.

Придбання
(продажi)

Змiнй
(переоцiнка) за

2020 piK

Залишки
qTaHoM на

ý1.12.2020 р.

Стаття
(cTaTTi) у
прибутку

або збиткуо

у якiй
прибутки

або збитки
визнанi

Iнсmрулlенmu
капimалу

10 000 1 395 (l l 338) 57 (l 1 338)

вчmраmu
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iнвесmuцiйнuй фонd KApic >

Прuмimкu do рiчноi' фiнансовоi' звimносmi за piK, tцо закi.нчuвся З 1.12,2020 р,

6.5 IHtпi роlкрummя,lцо аалrаzаюmься МСФ3 13 кОцiнка справеdлавоi варmосmЬ)

Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB у порiвняннi з rx ба;lансовою вартiстю

Щля аналiзу та прийняття рirцення щодо оцiнки iHcTpyMeHTiB капiталу, оцiнених iз
використанням вхiдних даних третього рiвня, керiвництво Фонду використовувало усю HEUIBHy
iнформацiю прО обоекТ iнвестування, характер, результати його господарськоi дiяльностi,
дотримання вимог чинного законодавства, припущення щодо ,о*пr"о"rей'продов*a"""
господарсЬкоi дiяльНостi та змiни iT показникiв в майбутньому. Здiйсненi оцiнки е чутливими до
змiни закритих вхiдних даних. На пiдставi iнформацii щодо дiяльностi пiдприемств - об'ектiв
iнвестування, аналiзу ix фiнансового стану iз використання показникiв фiнансовоi звiтностi та
тенденцii, що простежувЕIлася протягом звiтного року. Керiвництво Фонду вважае, що наведенi
розкриття щодо застосування справедливоi BapTocTi е достатнiми i не вчажа€, що за межами
фiнансовоi звiтностi зЕtлишилася будь-яка сугтева iнформацiя щодо застосуван"" 

"rрuu.оливоiBapTocTi, якамоЖе бУти корисною Для корисТУвачiв фiнаноовоiзвiтностi. '

примiтка 7. Розкриття iнформацii, що пiдтверджуе cTaTTio поданi у фiнансовiй звiтностi

Bid злlittu

справеdлuво

i'варmосmi)
Гроul.овi коLцmu lб 5в] (16 581) 0
Поmочна

dебimорська
забореованiсmь

]4 330 4 405 18 735

Попочна
креdutпорська

забореованiсmь
668 (3) 665

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за
справедливою вартiстю

Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb
2020 20I9 2020 2019

Iнсmруменmu капimалу 57 ]0 000 57 10 000
Гроutовi коlцmu 1б 5в1 lб 58]
П о mочн а d ебi mор ська з аборzов ан i сm ь ]8 735 l4 330 18 735 ]4 330
Поmочн а креdumорська забореоваttiспl ь 665 668 б65 668

тис. грн 31.12,19 р. Придбання
корпор. прав

Переоцiнка
корпор; прав

31.12.20 р

о/о сума о//о сума сума о/о сума

ТОВ "Кредит Карма'l l00 50 (43) 100 ,7

тов "полlклIнIкА
БЕз чЕрг,, 87,848 10000 11 ,5] 7 l295 (1 l295) 99,419тов ,,торговА

групА глоБус,, 0,3 5 50 0,3 5 50
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iнвесmuцiйнuй фонd к Дрiс ll
звimносmi за piK, tt1o закittчuвся, 3 1.12.2020 р,

Всього 10000 1395 1 1338 57

dо рiчно|фiнqнсово

Справедлива BapTicтb корпоративних прав визначена як цiна, яка була б отримана за
продilк активiв на найсприятливiтrтому ринку для цього активу. Таким чином, справедливу цiну
частки в статутному капiталi обчислено як суму, прямо пропорцiйну вiдсотку учасника вiд
власного капiталу суб'екта господарськоi дiяльностi, яка в обох випадках дорiвнюе cyМi чистих
активiв, на пiдстаВi даниХ з фiнансоВих звiтiв oMiTeHTa корпоративIIих прав станом на звiтну

л дату. Така методика грунтуеться на судженнi про можливiсть власника частки корпоративнихI l ПРаВ ОТРИМаТИ ПРОПОРЦiЙнУ Частку суми нерозподiленого прибутку у вигJIядi дивiдендiв, а
тЕtкоЖ належноi часткИ статутногО капiталУ у виглядi активiв. Результати змiн справедливоi
BapTocTi корпоративних прав визнанi у складi витрат звiтного перiоду.

У cTaTTi 1035 Балансу (Звiту про фiнансовий стан) вiдображенi наступнi фiнансовi
iнвестицii, оцiненi за справедливою вартiстю iз викорисru"rr"* ou"r* 3-"о рi"r" iepapxii у
зв'язку з вiдсутнiстю активного ринку та спостережуваних даних: ,' ' ' 

' '
-ТОВ "ПОЛIКЛIНIКА БЕЗ ЧЕРГ" (КОД еДРПОУ 406З5176, частка gg,4-1ý,o/o) _ BapTicTb

становить 0,00 грн. Оцiнку BapTocTi цiеi фiнансовоi iнвестицii проведено за пiдсумкаirли
дiяльностi та фiнансовоi звiтностi ТоВ "полIклIнIкА БЕз чЕрГ'' стаЕом на 30.09.2020 р. На
звiтну дату справедлива BapTicTb yciei зазначеноi частки володiння становить 0,00 грн

- тоВ "КредиТ Карма" (код €ДРПоу 4з5з0252,, частка 100%о) - BapTicTb становить 7
100,00 грн.

_ тоВ "торговА групд глоБус,' (код сДРПоу 4255517I, частка q,Э5%) - BapTicTb
становить 50 000,00 грн.

п,

на балансi Фонду також облiковуrgться акцii ПАт котава)) за
цiнних паперiв цього eMiTeHTa було зупинено i на дату складаЕня
вiдновлено. Тому переоцiнка акцiй не здiйснювалась,

нульовою вартiстю. Обiг
1., QlнaнcoBol звlтност1 не

7.2 Iнша поmочна dебimорська заборzованiсmь

У cTaTTi 1155 Балансу (Звiту про фiнаrтсовий стан) у складi iншоТ по,гочноТ заборгованостi
Фонд облiковуе аванси сплаченi за корпоративнi права. Фонд проводить аналiз та оцiнку рiвнякредитного ризику з використанням iндивiдуального пiдходу.

простроченоi дебiторськот заборгованостi немас

7.3 Гроu,tовi коu,lmu mа ix еквiваленm

тис. грн 31.12.20 р. 31.12.19 р. Змiни (+/-)

ТОВ (КНД>, ,Щоговiр купiвлi СК
ТОВ "ДЕЛЬФIУС)

4 510 4 510

ТОВ кРIЩС), внески ло статутного
капiталу

1з з20 1з з20

Компанiя кСЯТКо IHBECTMEHTC
ЛТД)

905 l4 зз0 (lз 425)

Всього 18 735 14 330 4 405

2о
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ГIрuмimкu do рiчноi фiнансово|звimносmi за piK, tцо закiн,tuвся 31.12,2020

У cTaTTi 11б5 Баlrансу (Звiту про фiнансовиЙ стан) вiдображенi грошовi кошти, розмiщенi
На ПОТОЧНИХ баНКiвСьких рахунках (за номiнагrьноrо вартiстю) в нацiона.гrьнiй валютi.

7.4 Власнай капimul

СтаноМ на 31.12.2020 р. та 3t.|2.2}l9 р. зареестрований капiтал складае 51 800 тис. грн.
Статутний капiтал подiлено на 51 800 акцiй номiна.пьною вартiстю 1000,00 грн. З них
розмiщено 12 130 акцiй на загальну номiнальну вартiстъ 12130 тис. грн. Розмiр неоплаченого
капiталУ складае 39 670 тиС. грн. Протягом звiтного перiоду змiн у статутному та неоплаченому
капiта_шi не вiдбувалося. У 2020-му роцi пройшла виппата дивiдендiв у cyMi |2 640 тис.грн, -
Примiтка 7.9.

7. 5 Поmочнi зобов'язання

тис. грн 31.12.20 р. 31.12.19 р. Змiни (+/_)

За товари, роботи, послуги (стаття 1615) 615 б68 -53

Iншi поточнi зобов'язання (стаття l 690) 50
+50

Всьоrо 665 бб8
-3

Поточнi зобов'язання Фонду представленi у статтях
фiнансовий с,ган):

1б15 та 1б90 Ба-пансу (Звiту про

пото,rна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги пов'язана зi сплатсlю
послуг зберiгача та депозитарiя, винагороди lсомпанii з управлiння активами. Iншi поточнi
зобов'язання включають зобов'язання по розрахунках за операцiями Фонду. Заборгованостi
переД iнпtимИ пов'язанимИ сторонами немае. Простроченоi кредиторськоi заборговагlостi
немае.

7.б Розкрummя iнформацi| про c)oxoDu

iнвесmuцiйнuй фонd кДрiс>

тис. грн 31.12.20 р. 31.12.19 р. Змiни (+/_)

Грошовi коцти та Iх еквiваленти (рахунки в банку) 1б 581 16 581

тис. грн 31.12.20 р. 31.12.19 р. Змiни (+/-)

Зареестрований (пайовий) капiтал 51 800 51 800
,Щодатковий капiтал 4 з20 4 320
Нерозподiлений прибуток 1 677 2з 79з , 22 ||6
неоплачений капiтал (39 б70) (39 670)
Всього 18 l27 40 24з - 22 1lб

2L
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iнвесmuцiйнuй фонd кДрiс ts

Прuмimкu dо рiчноi' фiнансовоt' звimносmi за piK, tцо закiнчuвся 3l,l2.2020 р,

7. 7 Ро з кр ummя iH ф о plvta цii в аmр аm u

тис. грц 2020 р. 2019 р.
Адмiнiстративнi витрати (стаття 21З0 Звiту про фiнансовi результати
(Звiту про сукупний дохiд) - витрати на оплату послуг компанiI, що
управля€ активами, банкiвськi послуги, tIослуги з обслуговування
рахунку в цiнних паперах

(|26) (192)

lншi операцiйнi витрати (стаття 2180 Звiту npo,PiHarcoBi резlrл"таrrп-
(Звiту про сукупний дохiд) - витрати вiд операцiйноi курсовоi рiзницi

(655) (505)

Iншi витрати (стаття 2270 Звiту про фiнаноовi@
сукупний дохiд) - збитки вiд зменшення BapTocTi aKTlBiB, собiвартiсть
реалiзованш< фiнансових iнвестицiй, витрати вiд курсових рiзниць,

(1 1 з64) (2 72l)

витрати на оплату послуг за управлiння активами склапи 28 тис. грн, на оплату
банкiвських послуг 50 тис. грн, Еа послуги аудитора 25 тпс, грн:, посдуги Публiчне акцiонерне
товариство "Нацiональний депозитарiй УкраiЪи" 15 тис.грн., iншi витрати 8 тис.грн. Витрати
вiд операцiйноi курсовоiрiзницi з дебiторськоi заборгованостi на суму 655 тис. грrr. ЗОrrп" uiд
зменшення корисностi виникли у зв'язку з проведенням:огrерацiй уцiнки корпоративних прав на
11338 тис. грн., витрати вiд курсових рiзниIIь з продажу валюти н.а26тис. грн.

7.8 Фiнансовuй резульmалп

Вiд'емне значення фiнансового результаry (збиток) за 2020;й piK вiдображений у cTaTTi
2465 Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за з"irний'рl-'*р"r*йirq оrо
тис. грн. За попереднiй звiтний piK позитивне значення - у розмiрi 29 025 тис. грн.

7.9 Розкрummя iнформацii прtо змiнч у власному капimалi

Iншi операцiйнi доходи (стаття 2120 Звф про бiнЙЙйlфльтати
(Звiту про сукупний дохjд) - Дохiд вiд операцiйноi курсовоi рiзнишi

2 602 818

67

Iншi доходи (стаття 2240 Звiry про фiнаноовi результат' GBi..y про
сукупний дохiд) - доход вiд реалiзацii фiнансових iнвестицiй з1 625
Всього доходи: 2 669 32 443

тис. грн Заресстрований
(пайовий)
капiтал

flодатковий
капiтал

Нерозподiлений
прибуток

неоплачений
капiтал

Всього

Станом на 31.12.2019р. 51 800 4 320 23 793 (39 б70) 40 243

Виплата дивiдендiв у
2020-му роцi за 2019-й piK

(l2 640) (|2 640)

Збиток за 2020-й piK (9 476) (9 4,76)

Змiни у власному Q2116\ (22 |16).
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Прuмimкu dо pHtto| фiнансовоi' звimносmi за piK, tцо закiнчuвся 3 t , t 2,2020 р.

л

капiталi
за 2020-й piK

Станом на 31.12.2020р. 51 800 4 320 l 677 (39 б70) 18 l27
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Публiчне акцiонерне mоварuсmво кЗакрumuй неduверсuфiкованuй венчурнuй корпораmuвнuй

Прuмimкu do рiчноi фiнансовоi звimносmi ii piK, tцо закiнчuвся 31.I2.2020 р.
зараженнЯ CovID_19, аJIе 31 сiчнЯ 2020 року оголосила надзвичайну ситуацiю в областi
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, а 13 беРеЗНЯ 2020 рокУ - про початок пандемii з зв'язку зi стрiмким
поширенНям COVID-l9 В европi та iнших регiонах. Заходи, що вжив€lються по всьому c'iTy з
метоЮ боротьбИ з пошиРенняМ coVID-lg, призводять до необхiдностi обмеження дiловоi
активностi, а також до необхiдностi профiлактичних заходiв, спрямованих на .*обi.u"""
поширенню iнфекцii. На тлi цих подiй вiдбулося icToTHe падiння фондових ринкiв, скоротилися
цiни на сировиннi товари, зокр9ма, icToTHo знизилася,цiна нафти, вiдбулос" оспuблеrня
yKpaiHcbKoi гривнi до долара сшА i €вро, i пiдвищилиоя ставки кредитування для багатьох
компанiй, що розвиВаються. Незважаrочи на те, що, на момент випуску даноi фiнансовоi
звiтностi ситуацiЯ все ще знаходитЬся в проЦесi розвитку, представляеться, що негативний
вплив на cBiToBy eKoHoMiKy i невизначенiсть щодо подшIьшого економiчЕого зростання можуть
в майбутньому Еегативно позначитйся на фiнансовому становищi i фiнансових результатахФонду. . .: ,

8.1,4 Сmупiнь повернення dебimорськоi заборzованосmi mа iншuх фiнансовчх акmавiв

Фонд здiйснюе свою дiяльнiсть в умовах загальноi кризи вiтчизняного економiчного
середовища, яка хараКтеризуетьсЯ обмеженiстЮ внутрiшнього iнвестицiйного потенцiа.гlу,низькою привабливiстю ceKTopiB економiки дJUI iHBecTopiB, зниженням
конкурентоспроможностi нацiональноi економiки, низьким рiвнем'лiквiДностi на ринках
капiта,гrу, вiдносно високиМ piBHeM iнфпячii]та на яку впдиваеЪ""*.""" т.rnir"ano"ori"ro"o
розвитку у свiтовiй економiцi та, бiльшою мiрою, суспiльно-полiтичнi подii в kpaiHi. об'екти
iнвестування, в якi розмiщено кошти фонду - це господарськi товариства, якi, незважаючи на
докладенi зусилJUI, но змогли вiдновитися пiсля впливу негативних факторiВ, Що зумовленi
бойовими дiями на сходi краtни, внаслiдок яких зазначе"i .riд.rр"u*."r"Ъrо"*"r;;й;;;-,
власних активiв та виробничих потужностей, а також - рrrоr.буту I]i фактори призвели до
неIIлатоспроможностi цих пiдприемств, погiршення iх фiнансового стану,:що вкрайлнегативно
вплинуло на фiнансовi покtвники дiяльностi Фонду, як ]yracH"*u .u .ror"**u""uu цихпiдприемств, оскiльки на пiдставi ана_lriзу фiнансово.господарськоi дiяльностi та
платоспроможностi цих пiдприемств була зроблена оцiнка корпоративних прав та позик з
урахуванням можливостi ж погашення. Керiвництво Фонду не виключае iснування ймовiрностi
того, що активи не зможуть бути погашенi або реалiзованi за iхньою ба-llансовоо uupriarro u

8,1.5 Розкрummя iнфорлtацii про.пов'язанi сmоронu '

Що пов'язаних cTopiH або операцiй з пов'язаними сторонами н€UIежать:, пiдприемства' якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiдконтролем, або ж перебувають пiд спiльним коЕтролем рЕвом. Фо"доr;. асоцiйованi компанii;
. пiдприсмства, у яких Фонд е крнтролюючим учасникоп{; . , ., 

,, члени провiдного управлiнського:ерсоналу io"up""r"a, Що управля€ акти,ва]ии Фонду;, Товариство, що контролюють Фонд, або здiЙснюють aуОu"rt вплив, або маютьсутгевий вiдсоток голосiв у Фондi;
. близькi родичi особи, зазначеноТ вище.

/л
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Протягом 2020 та 2019 рокiв,Фонд мав TaKi операчiй з пов'язаними сторонами:

2020, ,гис.грн
2019,,гис.грн

Види витрат Операчiiз
пов'язаrими
сюрнilми

Всього Операuii'з
пов|я*ними
сюрнами

Всього

1
,,

3 4 5
]ип;tата ливiлеtrдiв 12640 (А) 12640

Адмiнiстративнi витрати (винагорода КУА за
управлiнпя активами

28 (с) 126 161 192

Кредиторська заборгованiсть 9 (с) 665 651 668

ПовIrа llазва top. особи - власIIика (акцiонера, yuu.""no; Ф.,лу
чи П.I.Б, (liз. особи - власника (акчiонера, у.Iасника) .га

посадовоi особи Фоrlду

Часr,ка в cTaTy,I,HoMy фонлi , 
Ой, або примir.ка

(д) Учасники Фонду - юридичtri та (liзичIIi особи

фiзична особа - Кравченко Щмитро Васильович

Компанiя -ТоВ (кУА лтtо ,,УкFдiнеьtсбогtДь

Генеральний лиректор ТОВ (КУА АПФ кУКР
ФОНДИ) - Захараш l'етяна IBaHiBHa
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Публiчне акцiонерне mоварuсmво кЗакрumuй неduверсuфiкованuй венчурнuй корпораmuвнuй
iнвесmuцiйнuй фонd к Дрiс lt

. :_лл_:___j___ ! .ПРuМiаЖudОрiчноiфiнансовоiзвimносmiзарiк,u,lозакiнчuвся3l.t2.2020р.чинникlв, вlрогlднlсть 1 розмlр впливу яких заздалегiдь визЕачити з певним ступенем
достовiрностi неможливо. отже, в ходi дiяльностi Фонду його фiнансовi активи та зобов'язання
можуть зi}знавати впливу ризикiв, як загальних фiнансових, так i специфiчних (галузевих),
пов'язаних безпосередньо iз дiяльнiстю Фонду.

,що заеальнuх фiнансовuх рuзuкiв Фонd вidносumь креdumнuй рLlзl]к, рuнковuй рuзuк mа
рuзuк лiквidносmi.

Креlаmнай рuзuк,Ще ризик того, що одна сторона контракту,пр фiнансовий iHcTpyMeHT
не зможе виконатИ зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншоi

л сторони. Кредитний ризик впастивий таким фiнансовим iHcTpyMeHTa]\{ як грошовi кошти на
поточних та депозитних рахунках в банку, борговi цiннi папери та дебiторська заборгованiсть.
основним пiдходом до оцiнки кредитного рr."*у у Оо"дi е оцiнка пр.оrrо.rrрЪrо*по.ri
контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та iнформацiя щодо фiнансових
показникiв дiяльностi та не фiнансова iнформацiя щодо контрагента. Станом на звiтну дату та
загаJIоМ за звiтний перiод Фонд Не о_блiковував боргових цiнних паперiв, депозитiв, не
облiковував довгостроковоi дебiторськоi заборгованостi чи простроченоi поточноi дебiторськоi

. заборгованостi. ,-: r

До заходiв мiнiмiзацii впливу кредитного ризику Фонд вiдносить: '

- встановлення внутрiшнього обм9жоння обсягу дебiторськоi заборгованостi в активах;
- диверсифiкацiю структури активiв;
- аналiз платоспроможностi контрагентiв;
- здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах

лебiторськоi заборгованостi.
Фонду простроченоi

Креdumttuй рuзuк

(у тис. грн)

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть

Грошовi кошти та ix еквiваленти

Разом 30 911

рuнковай разuк. Ще ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки
вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. L{ей
ризик включас TaKi види ризикУ як цiновuй рuзuк, валюmнuй рuзuк па вidсоmковuй рuзuк.

IfiНОВuЙ РШuК - РИЗИК ТОГО, Що справедлива BapTicTb- або майбутнi ,po.o"i noron" ulo
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатцмуться внаслiдок змiн риЕкових вiдсоткових ставок (KpiM

л тих, що спри.чиненi вiдсотковим ризиком чи валютним ризиком), незалежно вiд того, внаслiдок
яких чинникiв вони виникalють - характерних для окремого фiнансового iнстррлента або його
eMiTeHTa, чи тЕкими, що впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнстррленти, з якими
здiйснюються операцii на ринку. основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз
чутливосТi. За iнвеСтицiйнимИ активами, оцiненимИ з.а 3-м piBHeM iepapxii (примiтка 6), аналiз
чутливосТi до цiнового ризикУ Фондом, вiдповiдно до вимог,мсФЗ 7 <<ФiнанЪовi iнструменти:
розкриття iнформацii>>, не здiйснювався.

Валюmнай разuк - ризцк того, щ9 справедлива BapTicTb або майбутri .po*o"i потоки вiд
фiнансового iHcTppleнTa коливатимуться внаслiдоп. .йi" 

"*,or""* -ip.i". 
"ы;;;] ризики

з1.12.2020

18 7з5

,,0

31.12.2019

14 330

16 58l

18 735
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iнвесmtuцiйнui qонО к Дрiс lt

. Прш,timка dо рiчноi фiнансово| звimносmi за piK, tцо закiнчuвся 3 1 . I2.2020 р.
виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими,iнстрyментами"що ,rойi"ованi в iноземнiй
ва;lютi. Наразi Фонд не здiйснював та не плануе здiйснювати iнвестування коштiв в Taki
фiнансовi iнструмеНти, отже цеЙ ризиК не маС значногО вtIливУ на активи Фонду.

вidсоmковuй рuзuк - ризик того, що справецлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки
вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Щей
ризиК виникае у зв'язкУ з володiнням фiнансовими iнструментами, щодо яких iснують ринковi
вiдсотковi стЕlвки. Протягом звiтного перiоду припиЕили,свою дiю,договори позики, внаслiдок
ЧОГО СТаНОМ На ЗВiТНУ ДаТУ у Фондi не обпiковувалися,'активи" nni' б .вiдпов'д и

/\ вищезtвначеним характеристикап{, а отже,аналiз чутливостi не проводився.
РазаК лiквidносmi. I]e ризИк того, що суб'сКт господарювtlння матиме трулнощi при

виконаннi зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погаптаються шляхом
поставки грошових коштiв або iншого фiнансового'активу

УПРаВЛiНСЬКИМ ПеРСОНirлом Фонду здiйснюеться контроль лiквiдностi шляхом
планування поточноi лiквiдностi, аналiзуються термiни платежiв,,якi пов'язанi з дебiторською
заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також про.rоrуйться потоки грошових
коштiв вiд операцiйноi дiяльностi.

Iнформацiя щодО недисконТованиХ платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Фонд в
розрlзl строкlв погашення представлена наступним чиЕом
PiK, що закiнчився 31 грудня

2020 року
До 1 мiсяця Вiд.1 мiсяця

до'3 мiсяцiв
вiд 3 мiсяцiв

ло 1 року ,

Вiд 1 року
ло 5 poKiB

Бiльше 5
poKiB

Всього

l , 3 4 5 6 1
Кредиторська заборговаIIiсть 665 665

Всього 665 665
PiK, що закiнчився 31 грудня
20l9 року

Що 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця
до 3 мiсяцiв

вiд 3 мiсяцiв
ло 1 року

Вiл l року
ло 5 poKiB

Бiльше 5

poKiB
Всього

Крелиторська заборговаtI icTb 668 668

Всього 668 668

Також Фонду, як такому, що проводить дiяльнiсть на фондовому ринку, властивi наступнi
ризики:

- операцiйнuй рuзuк - ризик втрат для Фонду внаслiдок ненЕIлежних чи помилкових
BHyTpiшHix процесiв та систем Фонду чи зовнiшнiх подiй. Що складу операцiйних ризикiв
належить правовий ризик физик втрат вiд через порушонЕя або нед9триманЕя вимог чинного
законодавства, можливiсТь двозначногО тJryмачення норм' законодавства, недостатнiсть
правовоi захищеноСтi, в т.ч. внаслiдоК неочiкуваН", .riJ У'.,r""о*у законодавствi та дiй

л державних органiв тощо), iнформацiйно - технологiчний ризик (пов'язаний з недосконаJIою
роботоЮ iнформацiйних техНологiй, систем та процесiв обробки iнформацii тощо) та ризик, що
пов'язаний iз людським фактором в процесi дiяльностi Фонду,

, рuзuк репуmацit - ризик втрат для Фонду через несприятливе сприйняття репутацiiФондУ або недоВiри З боку учаСццкiв Фонду, контрагентiв; iнших осiб, вiд яких з€lJIежить
дiяльнiсть Фонду, внаслiдок внутрiшнiх чи зо"нi-нiх подiй; ] ^ 

' 
--'- -'

- сmраmееiчнuЙ рuзuК - ризиК втраТ лля Фонду о якийможе виникнути внаслiдок взаемноi
новiдповiдностi стратегiчних цiлей Фонду, бiзнес-стратегiй, розроблених для досягнення цих
цiлей, pecypciB, задiяних для ix досягнення, та якостi ix реалiзацii.
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Прuмimкu.dо рiчно'i фiнансовоi звimносmi за piK, lцо закiнчuвся 31.12.2020 р.
основними категорiями ризику, що пов'язанi iз специфiкою дiяльностi Фонду, як

iнституцiйного iHBecTopa, е операцiйний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.
З метою забезгtечення надiйного проце.уЪ"rrп."ня, вимiрювання, оцiнки, контрOлю та

монiторингУ Bcix видiв ризикiв компанiсю з управлiння активами Фонду створена та
функцiонуе система управлiння ,ризиками, як комплекс правових та органiзацiйно-технiчних
заходiв та процедур, яка спрямована на уникнення прийняття]кЬмпанiсЁ з управлiння
активами необrрунтованих рiшень при провадженнi професiйноi дiяпьностi з управлiння
активами Фонду та ефективне використання pecypciB Фонду.

МетодикИ, iнструМенти, пiдходи та механiзми, якi використовуються компанiею з
управлlння акТиВап,Iи Фонду для iдентифiкацii, вимiрювання, оцiнки та контролю ризикiв
дiяльностi Фонду перiодично оцiнюються на предмет адекватностi поточни, внуrрiшнiм та
зовнiшнiм yмoвzlп{ дiяльностi Фонду i вимогалл законодавства та, .у] випадку необхiдностi,
кopигyютЬсязмeToюпoлiпшeнняyпpaвлiнняpиЗикaМи.'

Керiвництво компанii з управлiння активами Фонду вважае, що вживас ycix необхiдних
заходiв для пiдтримки стабiльноi дiяльностi Фонду в умовах, що склЕlJIи ся, та ввilкае, що
виIцеза:}наченi ризиКи за звiтнИй перiоД це вплинУли icToTHo на фiнансовий стац Фонду, проте
подальше погiршення умов економiчного середовища з достатньою вiрогiднiстю пiдсилить Bci
вищезазначенi ризики, що може мати негативний вплив на результати дiяльностi та
фiнансовий cTarr Фонду, який неможливо визначити на поточний мойенr.

вiдповiдно до "положення щодо пруденцiйних]нормативiв Професiйноi дiяльностi на
фондовомУ ринку та вимог до системи управлiння ризикаI'Iио', затвердженого Рiшенням
нкцпФР вiд 01.10.2015 JФ 1597 (зi змiнами), венчурнi фонди такий розрЕжунок не
здiйснюють.

Ймовiрнiсть визнання
низька,

на балансi Фонду непередбачених активiв таlабо зобов'язань Дуже

Iнформацiя про наявнiсть iнцтих фактiв та обставин, я5i можуть суттсво вплинути на
ДiЯЛЬНiСТЬ АКЩIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАкрИтий нЁдивЪрсЙоrЙов'нiий
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВний Iнв-ЕстйцlйЁиЙ 

-- Фонд кдрIс> здiйснюе
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 'КОМПДНIЯ З УПРДВЛIННЯАктивАМи "укрАiнсьЮ Фонди", у майбутньому вiдсутнi.

Концепцiсю збереження капiiалу'в Фондi е фiнансова концепцiЯ капiталу (капiтал е
синонiмом чистих активiв або власного капiталу, ,rрибуrок е збiльш;"; й;";";i;;r;чистих активiв за перiод). Отже, Фонд здiйснюе управлiння капiта_тlо*, ,n" спрямоване на
збереженНя спромоЖностi ФондУ продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно забезпечувало
дохiД дJUI учасНикiв ФонДу та випЛати iншиМ зацiкавлеНим стороНам. КерiвНицтво ФондуА аналiзуе BapTicTb капiталу та ризики, що притаN{аннi його .*n*o""*

основниМи норматИвно-правОвими актами, що регулюють пqрядок визначення BapTocTi

:и:тих 
активiв iнстиryтiв спiльного iнвесryвання та порядок, строки подання та склад

iнформацii прО результатИ дiяльностi та розрахунок 'BapTocTi чистих активiв iнстиryтiв
спiльного iнвестування е, вiдгrовiдно, рiшення НКЦПФР вiд 30.07.2013 р. М 1336 кПро
затвердження Положення про порядок визначення BapTocTi чистих активiв iнститутiв спiльного
iнвестування) та рiшення НКЦПФР вiд 02.10.2012 р. }lb 1343 ,<(Про затвердження Положення
про цорядок складання та розкриття iнформацii компанiями з управлiння активап4и та особашrи,

28



Публiчttе акъliонерне п,lоварuсmво кЗакрum,uй неduверсuфiкованuЙ венчурнuЙ корпораmuвrtu.й

ittвеспluцiйrшй фонd кДрiс ll
Прuмimкu do рiчноi' фiнансовоi' звimносmi за piK, lцо закiнчuвся З I.I2.2020 р.

що здiЙсНюютЬ управлiння активами недержавних пенсiйних фондiв, та подання вiдповiдних
документiв до Нацiональноi koMicii з цiнних паперiв та фондового ринку).

BapTicTb чистиХ активiВ - веJIичинa, Що визначаеться як рiзниця мiж сумою активiв
iнститутУ спiльного iнвестування з урахУванням Тх ринковоi BapTocTi i розмiром зобов'язань
iнституту спiльного iнвестування.

Протягом звiтного перiодУ розмiщення,акцiй або викуп не здiЙснюваJIися, Згiдно рiшення
Ns27l0|l20 единогО учасника АТ кЗНВКIФ (APIC) ьiд27,01.2020 року, було прийr"rо pi,u.nr"
ПРО НаРаХУВаННЯ 

:i:ll|aтУ УЧаСНИКаМ ФОНДУ дивiдендiв за:рахунок Йстого прибутку за 20|9
року У cyMi 12 640 000,00 грн. та залишити нерозподiленим прибу.*о* у cyMi 1 l l,sЗ ЗZZ,Z9 грн.,
у строк не пiзнiше 28.02.2020 року.Щивiденди виплачено у встановлений строк.

8,3,I Iнфорпtацiя u4оdо ск4пdу mа розмiру вumраm, якi вiduлкоdавуюmься за рахунок акmавiв
Фонdу

,--л-,__Yy:т_*:1О.складУ 
та розмiРу вит|а1, якi можуть бути вiдшкодованi за рtжунок

lнституту спiльного iнвестування, встановленi рiшенням нкцпФР вiд 13,08.2013 М l468 <Про
затвердження Положення про склад та розмiр витрат, що вiдшкодовуються au pu*y"o* активiв
iнституту спiльного iнвестування>. Так, максимальний розмiр u"rru.ороди компанii з
управлiння tжтивами венчурного фонду, розрахованоi у спiввiдношеннi до BapTocTi чистих
активiв iнституту спiльного iнвестування, не може перевищувати 10 вiдсоткiв середньорiчно1
BapTocTi чистих активiв iнституту спiльного iHBecTyBaHr" .rpur".oM фiнансоuо.J о"-r. ir-'
витрати (KpiM винагороди компанii'з .управлiння активами, податкiв та зýорiв, передбачених
законодавством Украiни) не повиннi перевищувати 5 вiдсоткiв середньOрi.rrоi 

"upr;;;;;r"-активiВ iнституту спiльного iHBecTyBaHH" проiягом фiнансоuо.о pony. Загальна.у*u 
"rrpur, "nlвiдшкодоВуютьсЯ за.рахунок активiв Фонду за звiтний перiод, складае 126 тисгрн., в..". .y*u

виIIагороДи компанii з упраВлiннЯ активtlмИ - 28 тис. грн. (що складае менше 0,1З% вiд
::редньорiчноi 

BapTocTi чистих активiв iнстиryту спiльного iнвесlувапня), сума iнших витрат
(банкiвськi послуги, послуги депозитарноi установи, послуги з 

-обслуговування 
рахунку в

цiнниХ паперах, аудиторсЬкi послуги) , 98 тис. грн. (що складаq 0?44 Уо вiд середньор.iчноi
BapTocTi чистих активiв iнституту спiльного iнвестування). Отже, .nnuo'ru розмф витрат Oonoy
вiдповiдаrОть вимогаМ законодавства про дiяльнiстi iнститутiв .rrinu"o.o i";..;;u;r;
8,3,2 Iнфорlwацiя u4оdо вidповidносmi розtпiру сmаmуmноzо капimалу ФонDу мiнitпальному
р озмiру, в сmано влен олrу з ако но d ав сmв оlп

Вимогами ч.1 ст. 13

вiд 05.07.2012 р. Ns 5080-VI
корпоративного фонду, який

Закону Украiни <Про iнститути спiльного iнвестування>
встановлениЙ мiнiмальний розмiр статутного капiталу
повинеН дорiвнювати 1250 мiнiмальних заробiтних rIJIaT у
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Показник значення показника станом на
01.01.2020 р. 31,12.2019 р.

Срца активiв, тис.грн. |8,192 40 91l
Срла зобов'язань, тис.грн. б65 бб8
BapTicTb чистих активiв, тис. гр,н. 18 \21 40 243
Кiлькiсть акцiй, що знаходяться у обiгу, од. 12 lз0 12 lз0
Номiнальна BapTicTb однiсi акцii, тис.грн. l l

1,4944 3,3l76
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Прuлliпlкu do рiчноi' фirtансовоi' звimносmi за piK, tцо закittчuвся 3I.12.2020 р.
мiсячному розмiрi, встановленому законом на день реестрацii Фонду як юридичноi особи.
Розмiр зареестрованого статутного капiталу Фонду складас 5l800 тис.грн., tцо перевищус
вимоги до мiнiмального розмiру (на дату реестрацii фопду 05,|2.2012 р, * |4|7,5 тис. грн.).

8.3.3 lнфорл,tацiя u4оDо iнвесmuцiйноi полimuкu

IНВеСТИЦiЙНа ПОЛiТИКа Фонду полягас в розмiщеннi коштiв спiльного iнвестування Фонду
в активи, скпад та структура яких не суперечать чинному законодавству i якi, на погляд особи,
яка здiйснюе управлiннЯ активами, забезпечують оптимаJIьне спiввiдношення мiж iх
ДОХОДНiСТЮ Та НаДiЙНiСТЮ. OcHoBHi напрями iнвестицiйноi дiяльностi, ризики, що пов,язанi з
iнвестуванням та обмеження iнвестицiйноi дiяльностi Фонду визначаються його Iнвестицiйною
декларацiсю.

8.3.4 Поdii пiсля dаmu Балансу

подii пiсля дати балансу, що вiдбувалися безпосередньо
середовищi, не мали сутгевий вплив на фiнансовий стан Фонду та
вiдображення у фiнансовiй звiтностi Фонду ЧЕща! зт,12.20?у
примiтках.

Одноосiбний учасник
ПАТ КЗНВКIФ KAPIC>

Генеральний директор
ТОВ "КУА АIlФ ''YKpaiHcbKi фонди''

Головний бухгалтер
ТОВ (КУА АIlФ <YKpaiHcbKi фонди>

в Фондi та економiчному
не е такими, що вимагапи б

, або розкриття в даних

Щ.В.Кравченко

Т.I.Захараш

М.П.Гончар

ввнчrрнttit
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