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пPиМITки .цo PIчtloi ФIнAнсoBoi 3BITнoсTI ПAT <к}lIФ3т .IHЕКo.ПPЯМI IIIBЕсTицII> 3A
PII{. щo 3AкIHчився з1.12.2019 Poкy

пPиMIтки дo PIчнoТ Ф|HAHсoвoT 3в]тHoст|
пyБл|ЧHoгo AкцIoHEPHoгo тoBAPиствA

кКoPПoPATItBHVIЙ HEдиBЕPсиФ|кoBAHиЙ lHBEстицIЙHиЙ ФoHд
зAкPитoгo типy <|HЕкo-пPЯMI IHвEстицli;)
зA PlК' щo 3Aк|HЧився 31 гPyдHЯ 2019 PoКy

1. oснoвнi вiдot'oстi
,l.1. 3aгальнa iнфopмaцiя

пPo пyБлlЧHE Aкц|oHЕPHЕ тoвAPиствo
(кoPпoPAтll|B!1lАЙ HЕдиBЕPсиФIкoвAHиЙ IHBEстицIЙHиЙ Фoнд 3AкPитoгo типУ

(lHEкo.пPЯMI

1.2. Biдoмoстi пpo кoмпaнiю з yпpaвлiння aктивaми
Пoвнe нaЙмeнyвaння кoMпaHiT 3 yпpaвлiння aктИвalvlИ _ тoBАPИстBo з oБMEжЕHoЮ BlДпoB|ДАЛЬHlсТЮ

(кOMпAHlЯ 3 УПPABЛ|HHЯ AКтИBАМИ (lHЕКo-lHBЕCT> (дaлi Кoмпaнiя aбo КУA).
Кoд зa eДPПoУ 21599716'
Miсцeзнaxoджeння: 03039, м. КиТв, вyл' Mикoли Гpiнveнкa, бyдинoк 18, нoмep телeфoнy тa фaксy: (044)201.64.19'

(044\224-92-60.
Bид дiяльнoстi зa КBЕ.Q:
66'30 Упpaвлiння фoндaми'
Кoмпaнiя зaperстpoвaHa ГoлoсiТвськoю paйoннoю в мiстi Кисвi деpжaвнoю aДмiнiстpaЦirю 20'01 .2Оo4p'

GтaнoN,l нa 31 гpvдHя z019 poкy тa 31 гDvдня z0.lE
/чaсники Фoндy: 31j2.2019 31.12.2018

% ol
IO

2634504838 Кoпилoв .[eнис BaлepiЙoвиv 99.9877 oо oя77

741715615 Кoпилoв BaлеpiЙ Boлoдимиpoвин 0,0123 o '012З

Bсьoгo 100,0 100,0



ПPиtvIITItи Дo PIчI{oi ФI}IAнсoвoi 3BITHOСтI I1{T .КHIФЗT.IHЕКO-ПPЯМI I}IBЕсTицl.i> зA

PIK щo 3AкII{чиBся з1 .12 .2019 Poкy

Кoмпaнiя Мae Лiцен3|ю Ha пpoвaд)кeчня пpoфесiЙнoТ дiялЬHoстi нa фoндoвoмy pИHкy - дiялЬHoстi 3 yпpaвлiHня

aКтИвayИ iнcтитyцiЙниx iнвестopiв (дiяльнocтi з yпpaвлiння aкгивaми), щo вИдaнa Haцioнaльнoю кoмiсioю 3 цiHHИx

пaпеpig тa фoHдoвoгo pинкy 1нaiaлi_ нкцпoв1 зi iднo piшeння Ns 146 вiд 09.02.20,16 poкy' стpoКдiT з 19.04.20,16 poкy

нeoбмeжениЙ.
floгoвip з yпpaвлiння aКтивaMИ Фoндy Nэ Пl-1 вiд 25.12.2О14 poку

ГeнepaльниЙ дИpeктop - Бopoдинець oленa Biкгopiвнa.
2' 3агaльнa oснoвa фopмyвaння фiнaнсoвoi звiтнocтi

2.1' f loстoвipHe пoдaння тa вiдпoвiднiсть MCФ3
Фiнaнсoвa звiтнiсть Фoндy e фiнaнсoвoю звiтнiстю 3aгaлЬHoгo пpИ3нaчeHня, якa сфopмoвaHa з Meтoю дoстoв|pHo

пoдaHHЯ фiнaнсoвoгo стaнy, фiнaнсoвиХ peзyлЬтaтiв дiяльнoстi тa гpoшoвих пoтoкiв Фoндy для 3aдoвoлeHHя

вфopмaцiйних пoтpeб ЦJИpoкoгo кoлa КopИстyвaviв пpи пpиЙняттi ними екoнoмiнниx piшeнь.

КoHЦeптyaлЬHoю oсHoвoю фiHaHсoвoТ звiтнoстi Фoндy зa piк. щo зaкiнчився 31 гpyдня 2018 poкy' e MiжнaрoдHi

этaHдapтИ фiчaнсoвoТ звiтнoсi i  (MсФз), вКлюЧaюЧИ йiжнapoднi стaндapтИ бyxгaлтepськoгo oблiкy (MCБo) тa

i 'yй.]"*' ' ,tКтMФз' ПКТ), видaнi Paдoю з Miжнapoдниx стaндapтiв бyxгaлтepоькoгo.oблiкy. (PMсБo)' в peдaкЦiТ

-,,цнiи нa 1 сiчня 2018 poкy, щo oфiцiйнo oпpилюднeHHi нa вeб.сaЙтi Miнicтepствa фiнaноiв Укpa1HИ

П дгoтoвлeнa КУA фiнiнсoвa звiтнiсть i iткg 'a бeз бyдь-якиx зacтepe)кeHЬ вiдпoвiдaс всiм вимoгaм чинниx MCФ3

з э.eХyвaцняM зM|H, внeсениx PMсБo, дoтpймaння якиx зaбeзпeнye дoстoвipнe пoдaнHЯ iнфopмaцiТ в фiнaнсoвiй

:э -*эотi, a сaMe, дopeчHoТ, дoстoвipнoТ, зiстaBHoТ тa зpoзyмiлoТ iHфopMaцiТ.
-э/' 

фoрмyвaннi фiнaнсoвoT звiтнoстi КУA кepyвaлoся тaкoж виMoгaMИ нaцioнaльниx 3aкoнoдaвЧИX тa

-..,,IaтV'BI1ИхaКт|B щoдo opгaнiзaцiT i вeдeння бyхгaлтёpськoгo oблiкy тa склaдaнHя фiнaнсoвoТ звiтнoстi в УкpaTнi, якi

-э -эoтиpiнaтЬ виMoгaM MсФ3.
t,пopтфeлi Фoндy пpисyтнi aктиви (кopпopaтивнi пpaвa) 3 чaсткoю вoлoдiнням 50 i бiльшe вiдсoткiв: тoB (yсКК

,<рд1Ёoo (55,9349%)'. тбB <BoдниЙ стaдioн> (507o), ToB <Peмoнт-Aвтo Плюс>> (87,72%) ТoB кTopгoвиЙ Дiм

iAКМA> (100%).
BрaХoвyючИ пoлo)кeHHя MсФ3 1o <Кoнсoлiдoвaнa фiнaнсoвa звiтнiоть>> Фoнд e iнвecтицiЙним сyб'ектoм

-эспoдapювaHHя тa Hе кoнсoлiдye фiнaнсoвy звiтнiсть.
2.2. tvlсФ3, якi пpийнятi '  aлe щe нe нaбyли чиннoстi
B склaдi MсФз, oфiцiЙнo HaвeдeнИx нa вЪб-сaЙтi Miнiстеpствa фiнaнсiв УкpaTни, oпpилюдHeнo стaHдapт MсФз ,16

Эcендa>. якиЙ нaбувaе чиннoстi 0,1 сiчня 2019 poкy.

3e piшeнням кepiвн"цт"a КУAтa Фoндy MCФ3 16 <opeндa> дo дaти нaбyття чИннoстi нe.зaстoсoвyrтЬся.

Э* куоться' щo ."",йy"uння MCФ3 i6 uope'д"n ie бyдe MaтИ сyттrвИЙ вплив нa фiнaнсoвy звiтнiсть Фoндy,

зэa..э3:/юЧИ. щo Фoнд opeHдyr нeжИтлoBe пpимirl leння, B якoMy 3HaХoдитЬся oфiс, згiднo loгoвopy opeнди N9кЛ 62711

э: |. '11 ,, lЗ p. (opeндoдaвЬць - ТoB (AЛЛAЙT> iдeнтифiкaцiЙниЙ кoд юpИдИЧнoТ ocoби 3З5421 5,1), якиЙ нe e
- : ; . э э - c oКoвИМ .

2.3. Baлютa пoдaння звiтнoстi тa фyнкцioналЬнa вaлютa, сryпiнь oкpyглeння

эa--a'тa пoдaHня звiтнoстi вiдпoвiдio фyнкцioнaльнiй вaлютi, яKoю r нaЦioнaльнa вaлютa УкpaТHи - гpИBHя,

.;:z:е-a y тисяЧaх гpивеHЬ, oкpyглeHИx дo цiлиx тисян.
2.4' ПpипyщeнHя пpo бeзпepepвнiсть дiяльнoстi
э -aнсOвa 3вiтHiстЬ Фoндy пiдгoтoвленa виХoдяЧи з пpипyщeнHя бeзпepepвнoстi дiяльнoстi, вiдпoвiднo дo яKoгo

ээ2: Зe-Я aКтИBIB ' no;-"ше' 'Ъ зoбoв'язaнь вiдбyвaeться в хoдi звинaйнoTдiяльнoстi. Фiнaнсoвa звiтнiсть He BKлюЧae

,.,,-,,"u, '  якi неoбxiднo бyлo б пpoвести B тoмy вИпaдКy, якби Фoнд нe мiг пpoдoвжИтИ пoдaлЬшe здiЙснeння

: .e*ээзo.гoспoдapсЬKoТ дiяльнoстi вiдпoвiднo дo пpинципiв бeзпepepвнoстi дiяльнoстi.
Э- нюючи дop",111,",, nf 'nyщ"' '" 

.пpo 
безпеpepвнiсть, yпpaвлiноькиЙ пepсoHaл КУA тa кepiвництвo Фoндy бepe

:. ]зaгИ Bсю нaЯвHy lнфopмaцiю щoдo мaЙбyгньoгo - щoнaймeншe нa 12 мiсяцiв з кiнця звiтнoгo пepioдy, aлe He

эб..,ехуючись цИМ пеp|oдoм.
2.5. Piшeння пpo 3aтвepджeння фiнaнсoвoi звiтнoстi
Фiнaнсoвa звiтнiсть Фoндy, сKлaденa 28.02.2020p' 

гa дoпoвнeннями КУА
Biдпoвiднo дo .{oгoвopy пpo yпpaвлiння aктивaMи Фoндy Nэ P|-1 вiд 25'12,2014 зi змiнaми l

зeбэзnеvyе BедеHHя в yстiнoвленoMy пopядкy бyxгaлтepськoгo oблiкy Фoндy. КУA нeоe BiдпoвiдaлЬнiстЬ зa нaлeжHe

зaбезпечення ведeнHя в yстaHoBлeнoMy пopядкy бyxгaлтepськoгo oблiкy Фoндy.

B.дпoвiдHo npo,o*ony HaглядoвoT Ьaдй ooi.дy N92o-12l2o1g-1 вiд20.12'2019 poкy yпoвHoвaжeнoю oсoбoю нa
- -.,эa,,я pivнoT фiнaнсoвoT звiтнoстi Фoндy e Гoлoвa aбo члeн HaглядoвoT paди.

3зiти пiдписyються Гoлoвoю aбo членoм HaглядoвoT paДитa згiднo Cтaтyтy Фoндy вИHoсЯтЬсЯ нa 3aтвepджeHHя

Э?-Э|.эАИМИ збopaми yнaсникiв Фoндy, щo здiЙснюеться дo 30 квiтня poкy' HaстyпHoгo зa пoтoчнИM.

H ylaоники.lryА ;i iншi oсoби He MaютЬ пpaвa внocити змiни дo цirT фiнaнсoвoТ звiтнocтi пicля TT 3aтвepджeнHя дo

э  , ' :у  c  ку  '
2.6. 3вiтний пepioд фiнaнсoвoiзвiтнoстi 

ансoва звiтнiстЬ. вв",кae эбтo пepioд з 01 сiчня
3вiтним пepioдoм, зa якиЙ фopмyсться фiнaнсoвa звiтнiсть, вв31кaeтЬся кaлeцдapнИИ p|к' т(

.. .;' 
;:&fl 

,'?,. 
i.lljl"" -и' зaтвepд)кeн ня i пoдaн ня фi нaнсo вoТ з вiтнoстi

laнa фiнaнсoвa звiтнiсть пiдгoтoвлeнa y вцпoвiднoстi дo MiжнapoднИx стaHдapтiв фiнaнсoвoT звiтнocтi, дo

(ПOлoжеHHЯ пpo opгaнiзaЦiю бyxгaлтеpськoгo oблiкy тa oблiкoвy пoлiтикy>, якa сфopмoвaHa з ypaХyвaHHЯM BИMoг

i]aтa зaтвepджeння
фiнaнcoвo't звiтнoстi дo
ви пvскv

28 лютoгo 2020 poкy

3вiтниЙ пepioд фiнaнсoвoT КaлeндapниЙ piк, тoбтo пepioд з 01 сiчня пo 31 гpyдня;lu.l9 poкy

Baлютa звiтнoотi
oдиниЦя вимtpy f f iпoвiдaeфyнкцioнaльнiЙвaлютi ,якoюeHaЦioHaлЬHa

вaлютa Укpa.iни - гpивня, сKлaдeнa y тИсячax гpИвeHЬ. Bci дaнi фiнaнсoвoТ звiтнoстi
oкpvгленi з тoЧнicтto д9 ц|лиХ тиcяч гPffi

|дeнтифiкaцiя фiнaноoвol
звiтнoстi

ФiHaHсoвa звiтнiсть Фoнду e фiнaнсoвoю звiтнicтю 3aгaлЬнoгo пpИзHaчeнHя' яKa

cфopMoвaнa3Meтoюдoотoв ipнoгoпoдaнHяфiнaнсoвoгoстaнy,ф iнaнсoвиx
peзyльтaтiв дiяльнoстi '  рyxy грOшoвих пoтoкiв тa влaсHoгo кaпiтaлy i Пpимiтoк дo
oiчнoТ фiнaнcoвoiзвiтнoстi зa звiтниЙ пepioд, якa o кopИcHoю для шИpoкoгo кoлa

МсФз



пPиMITки Дo PIч}Ioi ФlнA[lсoBoi 3вIтIloстl IIAT.KHIФ3T.IнЕкo.пPяl\{I IнBЕCTИI.{II. 3A

3. Пpинципи oблiкoвoT пoлiтики
3..t ' Cyrгтевi пoлoжeння oблiкoвoi пoлiтики
фгaнiзaцiя i мeтoдoлoгiя бyxгaлтepcькoгo oблiкy Фoндy здiйснюeтЬся вiдпoвiднo дo (пoлo)кeHня пpo opгaнiзaцiю

5l.х:алтеpCЬкoгo oблiкy тa oблiкoBy пoлiтикy> (визнavення вapтoстi ч!стиХ aктивiв)ЛУБлIчHoгo AкцloHEPHoгo
тbвдриствд (кoЁпoPAт|t|Bl]ЙЙ нЕдивЕPсиФ|кoвAHиЙ IHвЕстицIЙHиЙ ФoHд зAкPитoгo типy
rlHEКoЛPЯM| IHвEcтицli i>, зaтвepдженoгo ПpoтoкoлoM 3aсiдaнHя Haглядoвoi paди Фoндy вiд29.12'2017 poкy Nэ
2т.z2c17.2. якe сфoptvtoBaнe вiдпoвiднo дo виMoг Miжнapoдниx стaндapтiB фiнaнсoвoi звiтiloстi. Biдпoвiдaльним зa
э,с-а.] зaцiю oблiкoBoj, кoHтpoлЬнoT й aнaлiтичнoT poбoти y Фoндi r гeнepaлЬний диpeктop тoB (КУA (lHЕКo-
нtsЕстll. яке здiйснюe yпpaвлiння aКтивaми Фoндy нa пiдстaвi floгoвopy пpo yпpaвлiння aктИвaMи Фoндy Nя Пl.1 вiд
2..22014 poкy тa вiдпoвiдHo дo зaкoнoдaвствa. зaбe3печeнHЯ бyхгaлтepськoгo oблiКy y Фoндi викoнуe вiддiл
б;х:anтepii КУA нa чoлi з Гoлoвним бyxгaлтеpoм.

Bедення бyxгaлтepcькoгo oблiкy тa сКлaдaнHя фiнaнсoвиx звiтiв здiЙснюrться з дoтpиMaHняM пpиHципiв
э6e"вoстi, пoвнoгo висвiтлення, пoолiдoBнoстi, бeзпepepвнoотi, наpaxyвaння тa вiдпoвiднoстi дoxoдiв i витpaт,
- э€ Bал ювa Hня сyгнoстi нaд фopмoю, пеpioдиннoстi.

При вrдoбpaжeннi в бyxгaлтepсЬкoмy oблiкy гocпoдapсЬкиx oпepaцiй i пoдiЙ нeoбxiднo 3aстoсoвyвaтИ нopМИ
э/этеl.lи мiя+rapoдниx cтaiдapтiв бyxгaлтepськoгo oблiКy (MсБo) тa мiжнapoдниx стaндapтiв фiHaHсoвoT звiтнoстi
! | . .Фзr

:1я фiнaнсoвa звiтнiсть пiдгoтoвленa нa oснotsi iстopиuнoТ сoбiвapтoстi тa спpaвeдливoT вapтoстi aбo

аr. lэc_изaцiйнoT сoбiвapтoстi oкpeмиx фiнaнсoвих iнстpyмeнтiв вiдпoвiднo дo MCФ3 9 <Фiнaнсoвi iнстpyмeнти>, a
-э(.ж нвeqгицiйнoТ нepyxoМoстi' якa вiдoбpaкaстЬся зa спpaвeдлИвoю BapтiстЮ вiдпoвiднo дo MCБo 40

t .за.этицiйнa нepyxoмiсть>. oцiнкa спpaBeдлиBoi вapтoстi здiЙснюrтЬcя 3 вИкopистaHняM MeтoдiB oцiнки фiнaнсoвиx
.:. l iиенгiв' дoзвoлeнИx MсФз 1з <oцiнки зa спpaвeдлИвoю вapтiстю>. Taкi мeтoди oЦiнки вкЛюЧaютЬ викopИстaння

:.эззeдливoт вapтoстi як цiни, якa бyлa б тpимaнa зa пpoдa)к aктИвy, aбo сплaчeнa 3a пеpeдaчy зoбoв'я3aHHя y

зз,, 'чаЙнiй oпepaЦiТ мiж yvaсникaMи pиHKy Ha дaтy oцiнки. 3oкpeмa, BИкopИстaHHЯ бipжoвиx КoтиpyвaHЬ aбo дaних npo
-C-oцrнy pинKoвy вapтiсть iнщoгo aнaлoгiчнoгo зa xapaктepoм iHстpyментy' aHaлiз дискoHтoвaнИх гpoшoвиx пoтoк|в

z..э -щi мoделi ви3нaчeння спpaвeдливoТ вapтoстi. Пеpeдбaнyвaнa спpaвeдливa вapтiсть фiнaноoвиx aктивiв i

ээбсв.язaнь ви3HaчaeтЬся з викopистaнHЯM HaЯBнoТ iнфopмaцii пpo pиHoк i вiдпoвiдниx Meтoдiв oЦiHKИ

3.2. 3aгальнi пoлoжeн}rя щoдo oблiкoвиx пoлiтик
З'2'1. oснoвa фopмувaннЯ oблitФвux пoлimuК \

oблiкoвi пoл|тики - кoнкpeтнi пpиl{ципи, oснoви, дoMoвлeHoст|, пpaвИлa тa пpaктИкa, зaстoсoвaHi сyб'oкгoм

:oспoдapюBaHня npи склaдaннi тa пoдaHHi фiнaнсoвoi звiтHoстi. McФ3 нaвoдИтЬ oблiкoвi пoлiтики, якi, 3a вИсHoвКoM

Pi.4сБo' дaютЬ зMoгy сKлaстИ тaкy фiнaнсoвy звiтнiсть, якa мiститиме дopечнy тa дoстoвipнy iнфopмaцiю пpo

oпepaцii, iншi пoдiT тi yмoви, дo якиx вoнИ 3aстoсoвyютЬся. Тaкi пoлiтики не слiд 3aстoсoвyвaтИ, якщo вплИв Tх

зaстoсyвaння e HeоyгтeвиM.
oблiкoвa пoлiтикa Фoндy poзpoблeнa тa зaтBepджeнa кep|вниЦтвoM Фoнty вiдпoвiднo дo вимoг MCБo 8 <oблiкoвi

пoлiтики, змiни в oблiкoBИx oц|нкax тa пoMИлки)) тa iHUJиx ЧинHИx MсФз, зoкpeMa, MсФ3 9 кФiнaнсoвi iнстpyмeнти> тa

MсФз 15 <Дoxiд вiд дoгoвopiв з клieнтaми>.
3.2.2, lнфopмaцiя пpo змiнu в oблiкoвux пoлimuкax
КУA для.ФЬндy oбиpae тa 3aстoсoвyr свoТ oблiк6вi пoлiтики пoслiдoвHo дЛя пoдiбHИХ oпepaцii, iншиx пoдiT aбo

y"o", '*щo MCФ3.кoнкpeтHo нe виMaгae aбo нe дoзвoляe визнaЧeння кaтeгopiT стaтeй' для якиХ iншi пoлiтики Mo)кyтЬ

бyги дopevними.

PIIq щo 3AкIIIlt}lвся 31.t2.2019 Рoкy

кopистvBaЧiв пpи пpиЙнягтi нини eкoнoмiчHиx piUJeнЬ.

Cклaд фiнaнсoвoТ 3вiтHoстi Пepeлiк тa Haзви фopм фiнaнсoвoТ звiтнoстi Фoндy вiдпoвiдaють вИMoгaM,
встaнoвлeHим Hп(о)Бo 1 с3aгaльнi вимoги дo фiнaнсoвoT звiтнoстi>.
Фiнaнсoвa звiтнigгь Фoндy вклюнae нaсryпнi фopми: Фopмa Ne 1-Бaлaнс (3вiт пpo

фiнaнсoвий стaн) Ha З1 12.2019p., Фopмa Ns2-3вiт пpo фiнaнсoBi peзyльтaти (3вiт

пpo сyкyпHий дoxiд) зa 2019p.: Фopмa Ns 3- Звiт пpo pyx гpol. lJoвиx кoштiв (зa
пpяMИM мeтoдoм) зa 2019p., Фopмa Nq4 _ 3вiт пpo влaсний капiтaл зa 2018p';
пpимiтки дo piчнoТ фiнaнсoвoi 3вiтнoстi зa 2019p.' щo мiстять cт|АcлV|Й виклaд
сyттeвиX oблiкoвиx пoлiтик тa iншi пoясHювaЛЬHi пpимiтки, склaдeнi 3гiдHo BИMoг
MсБo '1 <<Пoдaння фiнaнсoвoT звiтнoстi>.

Э дeння пpo oпpИлюдHeHня
э *ансoвoТ звiтнoстi

Фiнaнсoвa звiтHiстЬ пAт <кHlФзт (|HЕКo-пPЯMl IHBЕсТИЦll) e зaтвeptжeHa дo
випyскy пiсля ayдитopсЬкoТ пepeв|pки.
3вiти пiдписyютЬся Гoлoвoю aбo члeнoц Haглядoвoi paди тa вИHoсятЬся Ha
3aтBepджeHня згiднo Cтaтyry зaгaлЬHиl\itи збopayИ yнaсникiв, щo здiЙснюетЬся дo
30 квiтня poкy, Haстyпнoгo зa пoтoчHим. Hi yнaсники КУА, Hi iнLl i  oсoби нe MaютЬ
пpaBa внocuти 3MiнИ дo цieT фiнaнсoвoТ звiтнoстi пiслЯ iT 3aтBep.ц)кeHHЯ дo вИпyскy.
Фoнд здiйснюe пpиBaтне po3мiщeння цiHHиx пaпepiB.
3гiднo п.3 стaттi 75 3aкoнy УкpaTни <Пpo iнститyтИ спiлЬHoгo lнвестyвaHHя)
<|нфopмaцiя пpo iнcтитщ спiлЬHoгo iнвестyвaння poзKpИвarтЬся в yстaнoвлeHoмy
зaкoHoдaвствoц пopядкy шляХoM HaдaHня безпoсepедньo yЧaсHИKoM iнститyтy
спiльнoгo iнвecтyвaння (y paзi пpивaтнoгo poзMiщеHня цiнниx пaпеpiв iнститyтy
спiльнoгo iнвeстyвaння)>.
Piчний звiт щoдo дiЯлЬHoстi Фoн.цy мiстить HaстyпHy iнфopмaцiю:
. Poзpaхyнoк вapтoстi чистиx aктивiв Фoндy,
. Бaлaнс тaзвiт пpo фiнaнсoвi peзyлЬтaти Фoндy.
Кoмпaнiя Haдae yчaсникaм Фoндy piЧHиЙ 3вiт Щoдo Йoгo дiяльнoстi B пopядкy,
встaнoвлеHoMy Peглaмeнтoм Фoндy, a сaMe:
Пpoтягoм 20 poбoниx днiв з дaти зaтвеpджeння зaгaльнИM|A збopayИ yчaсHИкiв
КoмпaнiT pivнoгo зdiтy щoдo дiяльнoстi Фoндy Кoмпaнiя нaдae Йoгo yvaсникaм

oдниM, aбo кiлЬкoMa з"Haстyпl. lИx спoсoбiв:
o pекoMендoвaHиM листoM з пoB|дoMлeнHяM пpo вpyчeHHя;
. oсoбИстo. пiд poзпис пpo вpvЧеHHя пoвiдoмлення yпoвнoвaжeнiй oсoбi '

. l l - - j - '6  BeдeнHя

l.r:aтeoсЬкoгo of
Бyxгaлтеpськiй oблiк вeдeтЬоя y вiдпoвiднoстi дo зaкoнoдaBствa УкpaТHИ'



пPиIvIlTки Дo PIчIloi ФIHAHсoBoi 3BIт}loсTI IL{T.riHIФзT.IHЕКo.ПPЯМI IHBЕCTИЦI.i. 3A
PlK щo 3AJfl}IчнBся 31.122019 РoКy

З 1 сiчня 2018 poкy КУA для Фoндy зaстoсовуe МCФЗ 15 q]oxщ Biд дoгoвopiв 3 клirнтaMИ). Фoнд oтpиMye
ээнoвниЙ дoxiд вiд дiЯЛЬHoстi з yпpaвлiння aКтиBaми, 3aстoсyвaння мсФЗ 15 <Дoxiд вiд дoгoвopiв 3 клirнтaми> нa
з Joбpaжeння peзyльтaтiв дiяльнoстi He мaлo сrгт6в0г0 вгU"тиву.

Кepiвництвoм КУA тa Фoндy бyлo пpиЙнятo piшeння пpo зaстoсyвання MCФ3 9 <Фiнaнсoвi iнстpyменти> з 1 сiчня
2]15 poкy (зaстoоyвaння MGФЗ paнiшe дaти нaбyгтя чиннoсп дo3вoляrтЬся). 3oкpeмa, нoвi вимoги дo клaсифiкaЦil
э iaнсoвих aкгивiв i зoбoв,язaнь.

З 1 сiчня 2018 poкy MсФз 9 <Фiнaнсoвi iнстpyмекги> i,ar Hoвy peдaкцiю' якa сepeд iншoгo пepeдбaнae змiнy
.:хcдiв дo зMeншeHHя кopисHocтi фiнaнсoвих iнсгpумеr+гiв. Bpaхoвyюни КЛaсифiкaЦiю фiнaнсoвиx aктивiв' щo
э,.. icристoвyoться КУA для Фoндy, poзpaxyНoк oнiкyвaiих Kpедt4тниХ збиткiB 3aстoсoвyrтЬся дo фiHaнсoвих aктивiв,
_э эцiнюютьоя 3a aмopтИзoвaнoю вapтiстю' |нфopмaцiя пpo oблiкoвl пoлiтики щoдo oчiкyвaHиХ кpeдИтнИx 3бИткiв
*a3едeнa y пpимiтцi 3.3.3. '  a iнфopмaцiя пpo сyми, oбyмoвлeнi oviкуваними кpедитнИMИ збИткaMИ Haвeдeнa y poздiлi
-  l э lм iтoк '

3,2'3' Фopмa ma нaзвu фiнaнcoвuх lвimiв
Пepeлiк тa нa3вИ фopм фiнaнсoвoТ звiTHoстi Фoндy вiдпoвiдaють вИмoгaм, встaнoвлeHИM HП(с)Бo 1 <3aгaльнi

]r l\rЭГИ дo фiHaHсoBoT звiтнoстi>, тa фopмИ Пpимiтoк, щo poзpoблеHi y вiдпoвiднoстi дo MCФ3.
3.2.4. Memodu пodaння iнфopмaцrt у Фiнaнcoвux звimaх
3-Lднo MCФ3 тa Bpaxoвyючи HП(C)Бo 1 3вiт пpo сyкyпниЙ дoхiд пеpeдбaчae пoдaння вИтpaт, вИ3HaнИХ y пpибyткy

z-: збитку' зa клaсифiкaцieю' oснoвaHoю нa мeтoдi . 'фyнкцiТ витpaт'. aбo . 'сoбiвapтoстi peaлiзaцiТ' ' ,  згiднo 3 якИM
э,.. iЭти клaсифiкyють вiдпoвiднo дo iх фyнкцiЙ як чaстини сoбiвapтoстi ни, нaпpиклaд, вИтpaт нa збyт aбo
ijt.i : CТP?TИBнy дiяльнiсть-lcедстaвлeння 

гpoшoвИХ пoтoкiв вiд oпеpaцiЙнoТ дiяльнoстi y 3вiтi пpo pyХ гpolJ-|oBИХ кoштiв здiЙснюeтЬся i3
з:]-ээyвaHHяМ пpяMoгo Meтoдy, згiднo з якиM po3кpИвaeться iнфopl\Jtaцiя пpo ocнoвнi Клaси нaдХoджeHЬ гpoшoвИX
l:_-3 чи виплaт гpoшoвиx кoцlтiв. |нфopмaцiя пpo oснoвнi види гpo|. lJoвиx HaдxoджeнЬ тa гpoцloвИХ вИплaт
=,:эtJ, ieтЬся нa пiдстaвi oблiкoвиx зaписiв Фoндy.

3.3. oблiкoвi пoлiтики щoдo фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв
3'3'1 ' Buзнaння ma oцiнкa фiнaнcoвux iнcmpумeнmiв
i:.A для Фoндy визнae фiнaнсoвиЙ aкгив aбo фiнaнсoвe зoбoв.язaHня y бaлaнсi вiдпoвiднo дo MCФ3' кoли i тiльки

i:.-,. зс:]o cтae стopoнoю КoнтpaктHиx пoлoженЬ щoдo фiHaнсoвoгo iHстpyMeнтa. oпepaцiT з пpидбaння aбo пpoдaжy
= -e-эзвих iнстpyмeнтiв вИ3нaютЬсЯ iз зaстoсyвaнням oблiкy 3a дaтoю poзpaхyнкy.

3a этpoкoм виKoHaнHя фiнaнсoвi aKтИвИ тa фiнaнсoвi зoбoв'язaння пoдiляються нa пoтoчнi (зi cтpoкoм вИкoнaння
э:С:э rзaнь дo ]2 мiсяцiв) тa дoвгoстpoкoвi (зi стpoкoм Ьикoнaння зoбoв'язaнЬ бiльшe 12 мicяцiв).

^.. ' 'A для Фoндy клaсифiкye фiнaнсoBi aКгивИ як тaкi, щo oцiнюютьоя y пoдaлЬшoМy aбo зa aмopтизoвaHoЮ
::i зээ-lстю. aбo зa спpaведливoю вapтiстю нa oснoвi oбoх тaкиx чинникiв:

э ..,Oдeлi бi3Hесy сyб'оKтa гoспoдapювaння для yпpaвлiння фiHaHсoвИMИ aктиBaMи; тa
- хapaкгеpистиК КoHтpaктнИx гpoшoвиХ пoтoкiB фiнaнcoвoгo aктивy.
Ээi.*] вИ3Hae тaкi кaтегopiТ фiнaнсoвих aктивiв:
. фiнaнсoвi aKгиBи, щo oцiнюються зa спpaвeдлИвoЮ вapтiстю, з вiдoбpaжeнняM pе3yлЬтaтy пepeoцiнки y

-эl-у-ку абo збиткy'
. фiнaнсoвi aKгиви, щo oцiнюються зa aмopтИзoвaHoю сoбiвapтiстю'
ээnд визнae тaкi кaтёгopiT фiнaнсoвиx зoбoв.язaнь:
. фiнaнсoвi зoбoв'язaння, oцiнeнi 3a aмopтизoвaнoю сoбiвapтiстю;
. фiнaнсoвi зoбoв.язaння, oцiнeнi зa спpaвeдлИвoю вapтiотю, з вiдoбpaжeнняМ peзyлЬтaтy пepеoцiнки y

-., ' .  
!1KУ aбo збиткy.

. l  . чaс пepвiснoгo визнaння фiнaнсoвoгo aKгИBy aбo фiнaнсoвoгo зoбoв'язaHHя Фoнд oЦiнюе Tx зa Тxньoю
:  - :  eээ: -ИBoю вapт iстю '

lэ, l  "oипинeннi визнaння фiнaнсoвoгo aKтиBy пoвнiстю piзниця мiж:
э бaлaвсoвoю вapтiстю (oцiненoю Ha дaтy пpИпИHeння вИ3HaнHя) тa
- этpимaнoю кoмпeнсaцiею (вклюнaюнЙ бyдь-якиЙ нoвиЙ oтpимaниЙ aктИв MiHyс бyдь-якe нoве в3яте

з:. i ,:з ;зaння) визHaЮтЬ y пpибщкy aбo 3биткy.
Э -e'rсовиЙ aкгив oцiнюотьоя 3a aмoртизoвaнoю сoбiвapтiстю, якщo BiH.пpИдбaвarтЬся 3 Meтoю oдepжaнHя

:..:ээ-Ах гpoшoвиx пoтoкiв i дoгoвipнi yмoви фiнaнсoвoгo aКтивy гeнepyютЬ гpoшoвi пoтoки, кoтpi с сyтo в|АплaтaMV|
: ' : - : з -э  эyми тa  пpoцeнт iв  нa  нeпoгaшенy чaсткy  oсHoвHoТ сyMИ.

....A ]ля Фoндy визнae peзеpв пiд 3бИTкИ для 6нiкyвaниx кpедИтHИx збИткiB зa фiнaнсoвим aггивoм, якиЙ
:'j.- .эзrсться зa aмopтИзoвaнoю вapтiстю.

Эбл кoва пoлiтикa щoдo пoдaлЬшoТ oцiнки фiнaнсoвиx iнстpyментiв poзкpИвaoтЬся нижЧe y вiдпoвiдних poздiлaх
: ' . :  , ээC1 п0л|тиКи '

3.З.2, Гpouloвi кoцtmu maikнi eКвiвaлeнmu-ээ-Oв; 
кoштИ сKлaдаютЬся 3 гoтiвки в кaсi тa кoштiв нa пoтoчHиX paХyнкaХ y бaнкaх.

="з вaлеHти гpoшoвиХ кoштiв _ Цe кopoткdстpoкoвi, висoкoлiквiднi iнвестицiT' якi вiльнo кoнвepтyютЬся y вiдoмi
],r" l/ .DotlJoBИx кoштiв i яким пpитaмaнниЙ нeзнaчниЙ pизик змiни вapтoстi. |нвeстицiя вИзHaчarтЬся зaзвичaЙ як
:.= =э--эчт гpoшoBиХ кoштiв тiльки в pa3i кopoткoгo стpoкy пoгaшeHHя, HaпpИКлaд, пpoтягoМ нe бiльшe нiж тpи мiсяЦi з
:z-', -э,l;.бaння'

-эoдoвi кotlJтИ тa Tx еквiвaленти MoжyтЬ yтpиMyBaтисЯ, a oпepaцiT з нИMИ ПpoвoдИтИся в нaцioнaльнiй вaлютi тa в
- :зэ r , lн iЙ  вaлют i .

-cзeмнa вaлютa - цe вaлютa iншa, нiж фyнкцioнaльнa вaлютa, якa вИ3нaчeHa в п.2.3 циx Пpимiтoк.
-эcшoвi кoшти тa Тх eквiвaлeнти BИзHaютЬся 3a yмoви вiдпoвiднoстi кpитepiям вИ3нaHня aктивaми.
Пcдaльшa oцiнкa гpoшoвиx кoштiв здiйснюeться зa спpaвeдливoю вapтiстю, якa дopiвHюe Тx нoмiнaльнiй вapтoстi.
Пoдaльшa oцiнкa еквiвaлентiв гpoшoвиx кoштiв' пpeдстaвлeнИx дeпoзИтaми, здiйснюeтЬся зa aМopтИзoвaнoю

эобiвapтiстю.
Пepвicнa тa пoдaлЬЦJa oцiнкa гpoшoвих кo|. lJтiB тa Tx еквiвaлeнтiв в iнoзeмнiй вaлютi 3дiйснюотЬся y

э)'HкцioHaлЬHiй вaлютi зa oфiЦiЙними КypсaMИ Haцioнaльнoгo бaнкy Укpa|ни (HБУ).
У paзi oбмeжeння пpaвa вИкopИстaHHЯ кo|.tJтiв нa пoтoчниx paхyHКaх в y бaнкax (Haпpиклaд, y випaдкy

:o,4зHaчеHня HБУ в бaнкiвськiй yстaнoвi тимчacoвoT aдмiнicтpaцii) цi aкгиви MoжyтЬ бщи клaсифiкoвaнi y cклaдi
iеnoтoчHиХ aггивiв. У випaдкy пpИЙ|1я1тя HБУ piшeння пpo лiКвitaЦiю бaнкiвськoT yстaнoвИ тa вiдcщнoстi Ймoвipнoстi
:cвepнeHнЯ гpoшoBИx кoштiв, визнaння |х як aктИвy.пpипиняeтЬся i Тх вapтiсть вiдoбpaжaoтЬоя y склaдi збиткiв
звГгнoгo пеp|oдy.
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PIK Щo зAItIнчl{вСя 31.12.2019 Poкy

З'3,3' Фiнaнcoвi aКmuвL!, щo oцiнloюmьcя 3a aнoPmЦзoвaнoю сoбiвapmicmro
Jo фiнaнсoвиx aктивiв, щo oцiнюютьcя 3a aмopти3oвaF]э €  сcс вaD- gтю' КУА для Фoндy вiднocить deбimopcьку

зa6opеoвaнicmь' у moMy чucлi пoзuкu.
-l 

сля пеpвiснoгo визнaння КУA для Фoнду oцiнюe х за at,,cэтИзoвaнoю coбiвapтiстю, зaстocoвyючИ Meтoд

::е.-ивнoгo B|дсoтKa'
Заэтoоoвyюни aнaлiз диcкoнтoвaниХ гpoшoBИх пoтoкiв KУ.A для Фoндy викopИстoвyo oдHy чи кlлЬKa стaвoк

.,.:.э.-у'кoтpi вiдпoвiдaютЬ пepeвa)кaюЧИM Ha pИнКy нopl, iat, l  дoХoду для фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв, якi MaЮтЬ в

:i-ЭЭ:oМ! пoдiбнi yмoви i ХapaктеpИстИКи' BKЛюЧaЮЧи КpeдитHy якiстЬ iНсTpyМeHтa,3aли[.lJoк стpoкy' пpoтягoM якoгo

-aэre зlдоoткa 3a кoHтpaКтoм r фiксoвaнoю, a тaкo)K зaлиL.t loк стрoKy дo пoгaшeннЯ oсHoвHoT сyMИ тa вaлютy, в якiй

: . ;' э- оBaтиMyгЬся плaтe)к|.
....A для Фoндy oцiнюe стaнoм нa кoжHy зв|тHy дaTy рeзepв пiд 3битки 3a фiнaHсoвИм iнстpyмeнтoм y poзмipi, щo

..2.мicячним oнiкyвaним кpeдИтнИM збиткaм y paзi, якщo кpeдитниЙ pИзИк Ha зв|тHy дaтy He 3a3нaв зHачнoгo

. : . : -2 -1я з  м0мeHтy пepв|сHoгo ви3нaння;
- :. <уBанИМ КpедИтHиM збИткaM 3a вeсЬ стpoк дiТ фiнaнсoвoгo iнотpyмeнтy, якщo кpеtитнИЙ pИзv|K зa тaкИM

= - : - :эзим iнстpyмeнтoм знaчHo зp iс  i з  MoMtHтy пеpв iснoгo визHaHHЯ.
-, з,!..]адкy фiнaнсoвиx aкгивiв кpeдитHИM збиткoм e тeпepiшня вapтiстЬ piзниЦi Mi)t( дoгoвipHиMИ гpo|. lJoвиMи

-: - .4 .z | | ' /  нaлe)кHиMидoсплaтИнaKopистЬФoндyзaдoгoBopoм;  i гpoшoвимипoтoKaмИ,як i  Фoндoн iкyеoдepжaтинa
: = . .  r э Э А с т ь '

]-e-эм Ha кoжнy звiтl-|y дaтy КУA для Фoндy oцiнюo, чи зaзнaв кpeдитниЙ pи3Ик зa фiнaнсoвим iнстpyмeнтoм

:-:-.э.э зpoстaHня з МoMеHтy пеpвiснoгo визHaння. Пpи викoнaннi тaкoТ oцiHки КУAдля Фoндy зaмiстЬ змiHи сyMИ

:'-,.,ЭЭ-lХ кpeдитHих збиткiв вИкopИстoвye зMiHy pИзикy HaстaHHя дeфoлтy (нeвикoнaння зoбoв.язaнь) пpoтягoМ

:--":=-сгo стpoкy дiТ фiнaнсoвoгo iнстpyмeнтa. f lля викoнaння тaкoi oцiнки пopiвнюr pИ3ИК нaотaHHя дeфoлтy
-::..rэ-aнHЯ зoбoв'язaнь) зa фiHaнсoвим iнcтpyментoM стaHoM нa звiтHy дaтy з pи3ИкoM нaстaHня дефoлтy 3a

:.:*:.з/м iHстpyMeHтoM стaHoM Ha дaтy пepвiснoгo ви3HaHHя, i вpaхoвyo пpИ цЬoмy oб/pyнтoвaнo нeoбxiднy тa
-.-э:::{уBaнy iнфopмaцiю, щo с дocтyпHoЮ бeз нaдмipниx вИтpaт aбo зyоилЬ' i  Bкaзye Ha зHaЧHe 3poстaHHя
. :е- , - - . .Э  ризиКу з  МoМeHтy пepв|сHoгo визнaHня.

;. 'L ::я ФoHдy Moже зpoбити пpипyщeнHя пpo тe, щo кpeдитний pИ3ик зa фiнaнсoвим iHстpyMeHтoM нe зa3нaв

:-:--].: зcoстaнHя 3 MoМеHтy пepвicнoгo BИзHaHHя' якщo бyлo з'яcoвaнo, щo фiнaноoвий iнстpyмeнт мaс низький

: зeнЬ крeдитl{oгo pизикy стaнoм нa звiтнy дaтy.
' , э, '-aiКУ фiнaнсoвoгo aKтивy' щo e Kpeдитнo-знецiненим стaнoM Ha 3вiтнy дaтy' aлe He e пpИдoaHиM aoo

]-!]] € - , ,t, l  KредИтHo.знeцiнeним фiнaнсoвим aКтивoм, КУА для Фoндy oцiнюe oЧiкyвaHi кpедИтHi 3бИтки як pi3HИЦЮ

зa-эзoю бaлaнсoвoю Bapтiстю aктивy тa тeпepiшньoю вapтiстю oнiкyвaних мaЙбyтнix гpot. lJoвИx пoтoкiв,
.. i:.:--эзaHoю зa пepвiснoю eфerгив|-toю стaBкoю вiдсoткa 3a фiнaнсoвиM aКтивoM. Бyдь-якe кopигyвaHHя

./э-2:->Эя в прибдкy aбo збИтKy як пpибyтoк aбo збитoк вiд 3lueншeHHя кopиснoстi.
Де6 i mo p c ь кa тaбo Pеoв aн i с m Ь
] €з-. ' , ,эBнa дeбiтopськa 3aбopгoвaнiстЬ визнarтЬся яK aктИв тoдi, кoли Фoнд стar стopoНoю дoгoвopy тa, внaсл|дoк

-.:.. -Э. '!эae юpиtичHe пpaвo oдep)кaтИ гpotlJoв| Kol. lJтИ.
-.:з 

эta oцiнкa дeбiтopсЬKoT 3aбopгoвaнocтi зt iЙснюeтЬcя зa спpaвeдливoю вapтiстю'
- 

:--. leрвiсHoгo ви3нaння пoдaлЬшa oцiнкa дeбiтopсЬкoТ 3aбopгoвaHoстi вiдбyвaeться зa aMopтИ3oвaнoю

-:-:-rу 
дeбiтopоькy зaбopгoвaнiсть без встaнoвлeHoT GтaвКи вiдcoткa КУAдля Фoндy oцiнюe зa сyмoю пepB|оHoгo

:).| !-|-t эактypИ. якщo Bплив дискoHтyвaнHя e HeсyттeBиM.
3,3'1' Фiнaнcoвi aКmuвu, щo oцiнtoюmЬcя зe cпpaвedлuвo,o вapmicm'o, 3 вidodpil{eнняIvl pe?ульmamу

.ереouiнкu y пpu6уmку a6o з6umку
.: 

--eEсoвИx aкгивiв' щo oцiнюютЬся 3a спpaвeдлИвoю вapтiстю, з вiдoбpaжeнHяM peзyлЬтaтy пepeoц|HКи y
. . l1 ' - , ,  a -э  збиткy '  в iднoсяться aкц iТтa  пaТ(чaстки)  гoспoдapсЬкИхтoBapИств.

- 
: '-: -э0вlснoгo вИзнaння КУA для Фoндy oЦiнюс Тx 3a спpaведливoю вapтiстю.

_-эzэе:: ' lвa вapт|стЬ aКцiй, якi внеоенi дo бipжoвoгo cпискy, oцiнюrться 3a бipжoвИM кypсoм opгaHiзaтopa
- : : '  : . -

: ._]  Э . i* l  ]  мaютЬ oб i г  б iльш як  нa oдHoMy opгaн iзaтop i  тopг iвл i '  пpИ poзpaхyнкy вapтoст i  aктив iв  тaк i
.:-:,\ '|э-- ' '  oцiнюються зa кypсoМ Ha oснoвнoMy pИHкy для ЦЬoгo aктиBy aбo, зa вiдсyтнoстi oсHoвHoгo pИHкy' нa
- . ,1  : - . ' | т :Ав iшoмy pинкy для HЬoгo.3a  в iдсyтнoст i  св iднeнь нa кopистЬ пpoтилe)кнoгo ,  pИHoК,  Ha якoMy ФoHд

| . : : ,n . . j  з :  Йснюo oпepaЦiЮ пpoдaжy aктивy ,  пpиймaeться зa  oсHoBнИЙ pиHoк aбo,  зa  в iдсyтнoст i  oснoвHoгo pИнкy '

:  Z  -  z  )  : -  э , .  ?тлив iший pинoк.
-:,. 

э- -цi спpaвeдлИвoТ вapтoстi aктивiв зaстocoвyютЬся MeтoдИ oцiнки вapтoстi, якi вiдпoвiдaють oбстaвинaм
-z ::. r.; ' ,|Х o дoстaтнЬo Дaн|Ах, .щoб oЦiнити спpaвeдливy вapтiстЬ, MaксиM|зyючИ викopиотaHHЯ дopeЧнИХ
. :\. |-.. i  f aнИХ тa п/l iнiMi3yючИ викopИстaHня 3aкpитИх вХiдHИX дaHИХ.

:.-: . ;r iдстaви ввa)кaтИ, щo бaлaнcoвa вapтiстЬ cyттeBo вiдpiзHястЬся вiд спpaвeдливoТ, КУA для Фoндy

:J.:-z-2. э:.]paвeдлИвy вapтiсть 3a дoпoMoгoю iнших метoдiв oцiнки. Biдxилeння MoжyтЬ бyти зyмoвлeнi знaчними

|!, l  -2u|| '  фiнaнсoвoмy стaнi еMiтeHтa тalaбo змiHaMи кoн,юHктypи pинкiв, нa якИx eмiтeнт здiйснюе свoю

] ; ' . : -  ] -э  a  такoж 3MiнaMИ y  кoн 'юнктyp i  фoндoвoгo pинкy .
] . :eзе:ливa вapт iсть  aкц iй ,  oб i г  якиx зyпинeний,  y  тoмy числ i  Ц iHHИx пaпep iв  eм iтeнт iв ,  як i  включeн i  дo  спискy

:.- l-:-. з щo мaютЬ oзнaкИ фiктивнoстi, визнaчaeтЬcя |з ypaХyBaHняM Haявнoстi стpoкiв вiдHoвлeHHя oбiгy тaкиx

--.,,, -a.-еPiв, нaявнoстi фiнaнсoвoT звiтнoстi тaкиx емiтeнтiв, peзyльтaтiв ix дiяльнocтi, oviкyвaння нaдХoдження

v э l=-  ,_ -  х  eкoнoмiчних виг iд .
3"3,5, Зoбoв,язaння
.:е:, lтoрськa зaбopгoBaнiстЬ вИзHarтЬся як зoбoв'я3aHня тoдi '  кoли Фoнд стar стopoнoю дoгoвopy тa, вHaслiдoК

-:: -: -збyвae ЮpидичHe зoбoB,язaння c|1лaтИт|/| гpoшoвl кoштИ.
-:-эчнi 3Oбoв'язaнHя - цe зoбoв'Я3aння, якi вiдпoвiдaють oднiЙ aбo декiлькoм i3 HИжЧeнaведениХ oзнaк:

Фoнд спoдiвaeтЬся пoгaсИти зoбoв'я3aння aбo зoбoв'язaння пiдлягar пoгaЦJeHHю пpoтягoM двaHaдЦятИ
- 3 г]слЯ звiтнoгo пеpioдy;

пpaвa вiдeтpovити пoгaшeнHЯ зoбoв'язaння пpoтЯгoM щoнaймeншe. Фoнд Hе мae бeзумoвнoгo
:' '--e::ЯтV| M|сЯЦlв п|сля звIтHoгo пep|oдy.

-э-очнi зoбoв'язaння ви3нaютЬся 3a yмoвИ вiдпoвiднoстi вИзHaЧеHHю i кpитepiям вИзнaнHя 3oбoв'язaнь'

lэ-очнi зoбoв'язaння oЦiнюютЬся y пoдaлЬ[UoMy 3a aМopти3oвaHoю вapт!стю.

r , t : :



пPиМITltи.цo PIчнoi ФIнAнсoBoI зBIтI{oстl IL{T.}iНlф3т.IнЕКo.ПPЯМI IнBЕсTицII' 3A

PIK щo 3Alflнч}lвся 31.122019 Po}o'

.lэтoчl-ly кpeдитopсЬкy зaбopгoBaнiстЬ бeз вcгaнoвлeнoi ЕтaвкJl B]дсоткa КУA для Фoндy oЦiнюс зa сyMoЮ
.е.3 энOгo paХyHкy фaктypи' Якщo вплив диcкoHryвaнHя r F{eсrгтrв',!!.''

3.3.6, \eopma']ня фiнaнcoвux a'(muвiв ma зoбoв'язalrь
Э taHсoвi aктИви тa зoбoв.язaнHя 3гopтaютЬся, якщo Фoнд lлae юpидиЧHe пpaвo 3дiЙсHювaтИ 3aлiк ви3нaHИx y

1'*-z-сi сyм i furar нaмip aбo 3poбитИ взaeмoзaлiк, aбo pеaлiзyвaти aктив та викoнaти зoбoв'язaння oдHoчaснo

3.4. oблiкoвi пoлiтики щoдo нeпoтoчниx акгивiв' yгpиliyB.lн]1x дo пpoд.D|(и
... 'A дЛЯ ФoHдy клaсифiкye нeпoтoнниЙ aктив як yгpимyвaниЙ для пpoдaжy. якщo Йoгo бaлaнсoвa вapтiсть бyдe в

:.:-:з.Эe!У вlдL!кoдoвyвaтися шляхoм oпepaцiT пpoдa)кy, a не пoтoчнoгo викopистaHня. Heпoтoчнi aКтИвИ' утpиMyвaн|

:.-= -ээдaжy, oцiнюютьcя i вiдoбpaжaютЬся в бyxгaлтЬpсь*oмy oблiку зa нaЙменшoю 3 дBoХ вeЛичИH: бaлaнсoвoю

.с- .j , i .дnивoю вapтiстю 3 вИpaxyвaHHяM витЁaт нa oпepaцii, пoв,язaнi з пpoдa}Кeм. AмopтизaЦiя нa тaкi aктиви нe

.=.=...y. 'o"я' 3битoк вiд зменшeння кopисHoстi пpи пepвiснoмy чи пoдaлЬltJoмy списaннi aктИBy дo спpaвeдлИBoТ

.э:-..:т|3a BиpaxyвaHHЯM вИтpaт Ha пpoдФк вИ3HaoтЬоя y звiтi пpo фiнaнсoвi pe3yлЬтатИ.

3.5. o6лiкoвi пoлiтики щoдo opeHди
Ээендa aКтив|в' 3a Якoю pИзИк|А тa BИнaгopoдИ, пoв.язaHi з пpaвol iл BлacHoстi нa aКтиB' фaктИчHo зaлИшaютЬся в

::.э.:э:авця. KГiacИфiкyrтЬся як oпepaЦiЙнa opeндa. opенднi плaтeжi 3a yгoдoю пpo oпеpaЦiЙHy opeндy BИ3HaютЬся

;( 3tгЕaти нa пpямoлlнiЙнiй ocнoвi пpoтягqП, стpoкy opeнди.,Цoхiд вiд opeнди 3a yгoдaMИ пpo oпepaцiЙHy opеHдy

::.:-. 3изHaо Ha пpяMoлiнiйнiй oснoвi пpoiягoм стpoкy opeнди.3aтpaти, BкJ]ЮчaЮчИ aMopТИ3aцiю' пoHeсeH| пpи
... lrt '|er].] дoХoдy вiд oренди' визнaютЬоЯ як вИтpaти.

3.6. oблiкoвi пoлiтики щoдo пoдaткy нa пpибщoк
Э,'--эaтИ 3 пoдaтКy нa пpибщoк яBл;ютЬ сoбoю сyмy витpaт з пoтoчHoгo тa вiдстpoнeнoгo пoдaткiв. пoтoчHиЙ

-::э-э( визHaЧarтЬся як сyMa пoдaткiв нa пpибyтoк, щo гl iдлягaЮть cплaтi (вiдшкoдyвaнню) щoдo oпoдaткoвaнoгo
-:,,1 

'_<,:збиткy) зa 3BiтнИЙ пepioд.
З--Fо 3 нopмaMи пoд",*o"oio Кoдeксy УкpaТни Фoнд не нapaхoвye тa He сплaчyr пoдaтoк нa пpибyтoк:

]3--э-;Ф-ЬCЯ вiд oпoдaткyвaнHя кotlJтИ спiлЬнoгo iнвeстyвaння, a сaMe: кotlJти, вHeсeHi зaснoBHИкaMи кopпopaтивltoгo

=.-=. -..*,, та iншi 'nй.^, зaлyнeнi Biд yчaснИкiв iнйтyтy cпiлЬHoгo iнвестyвaння' дoХoди. вiд зt iйснeння oпepaцiЙ

i 2-|_lээ|l,1 iнgгитyгy спiльнoгo iнвeстyвaння, дoxoди, нapaxoвaнi зa aКтивaми iнститyтy спiльнoгo iнвeстyвaння, тa

-- :эl 'эди B|д д|ЯлЬHoстi iнститyтy спlльнoгo iнвecтyвaння (вiдсoтки 3a пoзИкaMи, opенднi (лiзингoвi) плaте)кi '  poялтi

3,7. oблiкoвi пoлiтики щoдo iншиx aктивiв тa зoбoв'я3анЬ
З'7'1' \aбeзпeчeння
За5езlечeння BИзнaютЬся, кoли Фoнд мaе тeпеpiшню зaбopгoBaHicть (юpидиvнy aбo КoнстpyКтИBHy) внaслtдoк

lrr/ l l- l j] .rcдi l .  iснyr Ймoвipнiсть (тoбтo бiльшe Mo)lшИвo, нiж нeмoжливo), щo пoгaЦJення зoбoв.я3aння виMaгaтИMе

,,,: '_. оесypсiв, кoтpi втiлюють y сoбi eкoнoмiчнi BИгo.dИ, iмoжнaдoстoвipнo oцjнити сyму зoбoв'язaння.

3.8. |ншi зaстoсoвaнi oблiкoвi пoлiтики, щo € дopeчниMи для poзyмiння фiнaнсoвoi звiтнoстi

3.8.1 f loxodu ma вumpamu
....A;ля Фoнду визнae toхiд вiд нaдaння пoслyг, кoли (aбo y мipy тoгo, як) вoнo зaдoвoлЬHяr зoбoв'язaння щoдo

il l l :-3-.tЯ, пepeдaюЧИ oоiц' 'y.пoслyгy (тoбтo aкгив1 клiснтoвi.-Акгйв пepедaeться, KoлИ (aбo y мipy тoгo, як) клiснт
-_ l ' l l i , l .  (oнтpoлЬ нaд тaКиNl  aКтиBoM.

-.,, 
,"з,.,е, i  вapтoстt винaгopoди вlд yпpaвлiння aКтивaмИ Фoнд вiдпoвiдHo дo MсФ3 15 вИКopистoByo Mетoд

1_-.|ЭЭ-АЯ 3a pе3yлЬтaтoм' .{o Meтoдy oцiнювaння зa peзyлЬтaтoM Haлe)китЬ, зoкpeMa, aHaл|3 BикoнaHня'

]3Е'Е!; € .]oГo нa сьoгoднiшнiй деHЬ, oцiHки дoсЯгнyгиx pезyЛЬтaтiв. BpaхoByючи пpи|{цип пpoфeсiйнoгo скeптИЦизMу

:-; jV .toT вapтoстi BИнaгopoди po3paxyHoк дoxoдy здiйснюетьоя нa кiHецЬ кoжHoгo Mlсяця'
:эз-..-ьтaт BизHaЧeнHя poзNiipy виHaгopoдИ пo yпpaвлiнню aктивaмИ oфopMлюeтЬся aктoM вИкoнaHИХ poбiт, в

..:,",-. з:oбpажaeтЬся poзpaХyнoк (oцiHкa) дoсягнyтих pёзyлЬтaтiв H €  звiтHy дaтy.

i: l  - вц пpoдaжУ фiнaноoвиx aктивiв BизHarтЬся.y пpибyткy aбo збиткy в paзi зaдoвoлeHHя вGiХ HaвeдeнИx дaл|

'".] 

".-. 
пepeдae дoгoвipнi пpaвa нa oдep)кaння.гpotl loвих пoтoкiв вiд тaкoгo фiнaнсoвoгo aКтИвy;

- Э..; пepeдaв пoкyпцeвi pизики тa пepевaги вiд вoлoдiння, пoв'язaнi з фiнaHcoвИM aктивiв;

Ё зэ Ooндol., l  нe зaлишarтЬся aн| пoдaлЬшa yчaстЬ yпpaвлiнсЬкoгo пepоoHaлy y фopмi, якa зaзBИчaЙ пoв,Я3aHa 3

::.::-- itJ аHl eфеКтивниЙ кoнтpoль.u npoд"l l , ' ,  фi 'Ь'"o. '*И iнстpyMeHтaМИ, iнвeстиЦiЙнoю нepyxoмicтю aбo

-_J|. ' '| z{/gav!.Й'-
- ]-r l . ' , l  JoХoДy мoЖHa дoотoв|pHo oЦ|Hити;
. ,, l . lэBLрHo. щo дo Фoндy нaдiЙдyть eкoнoмiчнi вИгoдИ, пoв'язaнi 3 oпepaцieю;

=
Э эГNёIVI. якi бyли aбo бyдyть пoнесeнi y 3B'Язкy з oпepaцieю, Mo)кHa дoстoB|pHo oц|нитИ.

tнвИeнди ви3нaютЬся дoxoдoМ лишe y paзi '  якщo:
. -эaзo Фoндy нa oдepжaння виплaт зa дивlдeHдaми встaнoвлeнo'
. : ; ivoвiDнiстЬ' щo eкoнoмiчHi B|АfoДvl, пoв'язaнi з дивiдeндaми, нaдiйдyть дo ФoHдy;

. :,. l . iy дивiдeндiв Mo)кнa дoстoBipнo oцiнити.
_:,: зизнaстЬоя y звiтi пpo пpибyтки тa 3битки зa yMoви вiдпoвiднoстi BизHaчеHню тa кpИтep|яM BИ3нaнHя.

1*ri-2--.:OХoдy вiдбyвaоться oд|{oЧaсHo з ви3нaHHяM збiлЬшеHHЯ aкгивiв aбo зMeHшeHня 3oбoв'язaHЬ.

З,|-.Э..l'- цe зMeH[ueHня eкoнoмiчниx вигiд пpoтягoM oблiкoвoгo пеpioдy y виглядi вибуття ЧИ aMopтИ3aЦiT aктИвiB

='-,= у эtrлядi виникнeння 3oбoв'язaHЬ, pe3yЛЬтaтoп, чoгo с 3MeHUJeнHя чистиx aкгивiв, зa виняткoM 3МeнuJення'

. :Е : :e-cгo  з  виплaтaMи yчaсHИкaM.
ЗГ??1|1 Bи3HaютЬся y.звiтi пpo пpибyтки тa збитки 3a yMoви вiдпoвiднoстi ви3Haчeнню тa oднoЧaоHo 3 ви3нaнHяM

!j.-=:ёнHЯ зoбoв'язaнь aбo зMeHшeHня aКтивiв.
ЭГОЭт|.негaЙHo вИ3нaютЬся y звiтi пpo пpибyткИ тa збитки, кoли видaткИ нe HaдaютЬ Maйбyтнix eкoнoмiчних вигiд

2=-,. -.эa-' тa тiсю Mipoю, якoю мaйбyтнi eкoнoмiчнi вИгoди нe вiдпoвiдaютЬ aбo пepeстaютЬ вiдпoвiдaти ви3HaHHю як

Эl_l iЗ'r t звiтi пpo фiнaнcoвиЙ стaн.
3,.тDaти .,.,uo,,""-y звiтi пpo пpибyтки тa збитки тaKoж y тИХ BипaдкaХ, KoлИ вИнИкaють зoбoв'язaння без

itэ-ЭaАя aктивy.
B'.:aaтv;. пoHeоeHI y 3в'я3кy з oтpиMaHHяM дoxoдy, ви3HaютЬся y тoп,y ж пepioдi, щo Й вiдпoвiднi дoxoди.

3,8.2' Умoвнi зo6oв'язaння ma aкmuвu
{:'A для Фoндy нe 

"й.,.u. 
yцoвHi зoбoв.язaння в звiтi пpo фiнaнcoвиЙ стaн Фoндy. lнфopмaцiя пpo yMoвHe

з:5эв язaння po3кpИвarтЬся, яKщo Mo)клив|стЬ вибyггя pеcyрсiв, якi втiлюють y coбi eкoHoмiчнi вигoди, нe e



ПPиMtтки Дo PIчнoi ФIнAнсoBoi звIтнoстl IL{T .tiHIФ3T .I}IЕкo-пPямI IнBЕсTицII> 3A

PIK щo 3AкIнч}iBся з1..l22019 Polg

i; 'a-зHoю. Фoнд нe визнae yMoвHi aктиви. cтислa iнфopмaця пpо уL|oвниЙ aктив po3кpиBaетЬся, кoлИ нaдxoджeHня

+:- : \ '  чHиx BИг iд  e  йMoв ipниM.
4. oснoвнi пpипyщe}rня' oцiнки тa сyдxeнHя

-:/ пiдгoтoвЦi фiнaнсoвoi 3вiтHoстi КУAдля Фoндy здiЙонЮ€ oцiнки тa пpипyщeння, якi мaютЬ вплив нa eлeMeHтИ

: -з-:оtsoТ звiтнoстi, /pyнтyюvись нa MCФ3, MCБo тa тлyмачeHнях' p03poблeниx кoMiтeтoM 3 тлyMaчeнЬ

пil н.-aэЭдF]oi фiнaнcoвoТ звiтнoстi. oЦiнки тa сyджeHня бaзyються нa пoпepeдHЬoмy дoсвiдi тa iHLUих фaKгopaХ' щo 3a

:-,":.-, 'x обстaвин вBажaЮтЬcя oбipyнтoвaнйми i зa peзулЬтaтaми яких пpиймaютЬся сyджeHнЯ щoдo бaлaнсoвoT

'z--::- акгивiв тa зoбoв'я3aнЬ. ХoЧa-Цi poзpaxyHки бaзyються нa нaявнiй y кepiвництвa КУAтa Фoндy iнфopмaцiТ пpo
-:-.".* пoдil', фaкгиvнi peзyлЬтaтИ Mo)кyтЬ зpёLuтoю вiдpiзнятися вiд Цих poзpaxyнкiв' -oблaстi' де тaкi сyджeHня r

::,:б.-,,зc вa)клИвиMИ, oЬлaстi '  щo xapaKтepи3yютЬся висoким piвнем складHoстi '  тa oблaстi, в ЯкИx пpИпyщеHHя Й

::::arltКи мaютЬ велиKе 3HaчеHня для пiдгoтoвки фiнaнсoвoТ звiтнoсгi зa MCФ3' HaвeдeHi нИжЧe'

4 1. Cyддeння щoдo oпepацiй, пoдiй aбo ytvtoв зa riiдсщнocтi кoнкpeтних MCФ3
=*l;э.нeмal MсФз, якИЙ кoнкpeтнo зaстoсoвyeтЬсЯ дo Ьпepaцiт, iншoТ пotiТ aбo ytvloви, кepiвнИЦтвo КУAтa Фoндy

]:':-:.; iэзye сyджeHHЯ пiд нaс poзpoблeнHя тa зaстoсyвaнHЯ oблiKoвoТ пoлiтики, щoб iнфopмaцiя бyлa дopeчHoю для
. --:еС tjpисiyвaviв для пpИЙняття eкoHoмiчнИх piЦeнЬ тa дoстoвipнoЮ, y тoмy 3нaЧeнHi, щo фiнaнсoвa звiтнiсть:

. -э:ae дoстoв|pнo фiнaнсoвиЙ стaн, фiнaнсoвi рeзyльтaти дiяльнoстi тa гpoшoвi пoтoKИ Фoндy'

. з;oбpaжa. 
"*o,o' iu,y 

сyтнiсть oпepa.цiй, iншиx пЬдiЙ aбo yпnoB, a не лиtl ' lе юpИдИЧHy фopмy;
. э ..1eЙтpaльнoю, тoбтo вiльнoю вiд yпepеджeнЬ;
. Ё -Oвнoю в yсix оyтгeвиx aсneктax'
-: -ас здiйснення сyфкeHHя кepiвництвo КУAдля Фoндy пoсилaoтЬся Ha пpийнятнiсть HaвeteHИxдaл| д)кepeл тa

iC' ir ]Э-rС х y ни3Х|дHoMy пopяtкy:
э э, i\ ioги в МCФ3, y якиx iдeться пpo пoдiбнi тa пoв'язaHi 3 HиMи питaHHя;
j з,,знaчeнHя, кpитеp|Т BизнaHня тa кoнцепцi] oцiнки aктивiв, зoбoв,язaHЬ' дoxoдiв тa Bитpaт y КoнцептyaльнiЙ

:':*:- э нaнсoвoT зв|тHoст|.
- - -эс здiйснeння сyд)кeння кepiвництвo КУA для Фoндy вpaxoвyе нaЙoстaннiшi пoлoжeння iнших opгaнiв, щo

:::;.:б:;оть тa 3aтвepджyЮтЬ стaHдapти, якi зaстoсoByютЬ пoдiбнy кoнцeптyaлЬHy ocнoвy для poзpoблeння

:-2.:zЭ_э iншy пpoфeсiйнy лiтepaтypy з oблiкy тa пpийнятi гaлyзeвi пpaктикИ, тiею мipoю, якoю вoHИ Hе сyпepeчaтЬ

э!/LJ.:аз-aЧeHим джepeлaM
:,-Ё:а.i l ,  щo нe peглaмeHтyютЬся MCФ3 Фoндoм нe здiЙcнювaлись.
4 Z CуДкeння щoдo спрaвeдливoT вapтoстi aктивiв Фoндy
:-:эjедливa вapтiсть iнвeстиЦiЙ, щo aктИвHo oбepтaються нa opгaнiзoвaниx фiнaнcoвИx pИHKaХ, po3paxoвyrтЬся

.э : ':;-:з :.]oтoчнoI pинкoвoT вapтoстi Ha MoMeHт зaкpиття тopгiв нa звiтнy дaтy. B iншиx вИпaдкaХ oцiнкa спpaвeдлИвoT

.^а:-:.]_ .cyFГryeтЬся Ha cyд)кеHHях щoдo пеpeдбaчyвaHиx мaйбyтнiх гpol.lJoвИx пoтoкiв, iснyюнoТ eкoнoмiчнoT ситyaцii,

:!/ i:t i{ 'э эaa;.fиB|Aх p'.*,й фiнaнсoвим iнстpyмeнтaм,'тa iншиx фaкгopiв з вpaxyвaнняM вИMoг MсФ3 13 <oцiнкa

::-Е.з з'е:. / 3oT вapтoстi )'
4 з" суДкeння щoдo змiн спpaвeдлrивoi вapтoстi фiнaнсoвиx aкгивiв
.з: зiицrвo КУАдля Фoндy ввaжaс, щo oблiкoвi oцiнки тa пpипyщeнHя, якi 'мaють стoсyнoКдo oцiнки фiнaнсoвиx

.:-, l- lе-. в' дe pинкoвi КoтиpyBaння нe дocтyпнi, o ключoвиM д)кеpелoм HевИ3HaчеHocтi oцiнoк, тoМy щo:

: Boни 3 висoкИM Ътyпeнeм Ймoвipнoстi зa3нaютЬ змiн з плинoM чaоy' oскiльки oцiнки бaзyютЬся Ha
.Еi l-r -Э-зЯХ кepiвництвa щoдo вiдсoткoвиx отaвoК, BoлaтилЬнoстi, змiн вaлютHиx кypсiв, пoкa3нИкiB

x.Ёiг:"эiэOмoжнoст| Koнтpaгeнт|в, кopигyвaнЬ пiд нaс oцiнки iнстpyмeнтiв, a тaкo)к спеЦифiчних oсoбливocтeЙ

: -+=z - l  - a

: вплив змiни в oцiнкaх Ha aКтиви, вiдoбpaжeнi в звiтi пpo фiнaнсoвиЙ сTaH, a тaкoж Ha дoxoди (вИтpaтИ)

iш:  н €  . - l - , ,  звaчни in '
:.;,, .:еpiвниЦтвo КУА для Фoндy викopистoвyвaлo iншi пpипyщeнHя щoдo вiдсoткoBИx стaвoк, вoлaтилЬHoст|'

{.l:r] э : €t' rу вaлют, Кpeдитнoгo peЙтингy кoнтpa,ентa, дaти oфepти i кopигyвaнь пiд нaс oцiнки iнстpyмeнтiв, бiльшa

зf,: ',е*_e iмiнa в oцiнцi вapтocтi фiнaнcoвиx iнстpyментiв y paзi вiдсщнoстi pинкoвиx кoтиpyвaнЬ мaлa б iстoтниЙ

'-,-,]/N= -э з:oбpaхeниЙ y фiнaнсoвiй звiтнoстi ч|Аcт|АЙ пpибyтoк тa збитoк.
::,:.. l . l  iи.вaжлrивiсiЬ вИкopИстaння oблiкoвиx oцiнoк тa пpИпyщeнЬ щoдo спpaведливoТ вapтoстi фiнaнсoвих

з$-dЁ Е з эaзi вiдcрнoстi вхiдниx дaHиХ щoдo спpaвeдливoT вapтoстi пepшoгo piвня, КepiвниЦтвo КУA для Фoндy
.'.3-l i  зJi(эpистoвyвaТи oцIнкИ тa сyджeння якi бaзyються нa пpoфeсiйнiЙ кoмпeтeнцiT пpaЦiвникiв Пiдпpиeмствa,

з:l:Е; -з l- l . .нyлиХ пoдiяx, a тaKoж 3 вИкopИстaHняM poзpaхyнкiв тa мoдeлeЙ вapтoстi фiнaнсoвиx aктивiв. 3aлyveння

]4:Е]. --,t е(cпepтниХ oцiнoк щoдo тaкиx фiнaнсoвих i iстpyмeнтiв де oцiнкa, якa бaзyeться нa пpoфесiЙнiй

{lс|itill-Р._i-*. дoсвiдi тa poзpaхyнKax o нeдoстaтнЬoю' Ha дyмкy Кepiвництвa e пpиЙнятнИM тa нeoбxiдним.

iш*:,g.,-31.1*, piзних мapкетиHгoвИx пpИпyщeнЬ тalaбo метoдiв oцiнки тaКoж Moжe MaтИ зHaЧHИЙ вплИв Ha

з*Е:1е - : э,a -y спpa вeдл и вy вapтiсть.
4 4 оу.щeння щoдo oнiкyвaних тepмiнiв yтpимyвaння фiнaнсoвих iнстpyмeнтiв
.,3g 3i,.;вo КУA для Фoндy 3aстoсoвye пpoфeсiйнe сyдження щoдo тepмiнiв yтpИMaHHя фiнaнcoвих iнстpyмeнтiв,

..].,]..Е i!::-Э дo сKлaдy фiнaнcoвиx aкгивiв. Пpoфeсiйнe сyДl(еHня 3a цИM питaнHяM l.pyнтyeться нa oцiнЦi pИ3Икiв

!]lirа!4:|:A'эrэ ."'py"""'y' йoгo пpибщкoвoстi Й динaмiцi тa iншиx фaкгopax. Пpoтe icнyютЬ нeBИ3нaЧeHoстi, якi MoжyтЬ

:\i-/ -:Ё =ззi i  3 пpи3yпйнeнням oбi iy цiнних пqпepiв, щo нe e пiдкoнтpoльним кеpiвництвy КУAтa Фoндy фaктopoM i

ш'{Э}r€ ].l_€30 вплинrти Ha oц|Hкy ф|Haнсoвиx lHсTpyMент|B.
4 5' B|.хoристaнHя Gтавoк дискoнryвaння
]-::r:а дискoнry - цe пpoцeHтHa стaвкa, якa BИкopИстoвyrтЬся для пepepaxyнкy мaйбщнix пoтoкiв дoХoдiB в 0дИнe

зFi,***-а .епеpiшнioT (пoтgннoТ) вapтoстi, якa e бaзoю для вИ3HaчeHня pиHкoвoi вapтoстi бiзнeсy. 3 eкoнoмiчнoT тoчKИ

з::Е]l з ]-Э.-l CТdBКИ дискo|{тy e.бaжaнa iнвeстopy стaвкa дoxoдy Ha вКлaдeниЙ кaпiтaл y вiдпoвiднi з piвнeM pизИкy
.ссLA- :б акти lнвестyвaння, aбo - стaвкa дoxoдy 3a aлЬтepнaтиBниMИ вapiaнтaми iнвeстицiЙ iз зicтaвляння plвня

.*.o,*' -,;ary oцiнки. CтaBкa дИcкoцтy Mao BИзHaчaтИся 3 ypaхyвaHняM тpьox фaктopiв:
з ;аэ-cстi грoшeй y vaсi;
: =аDтoст| ркepeл' якi зaлyнaютЬся для фiнaнсyвaння iнвeстиЦiЙнoгo пpoeKгy, якi вИMaгaютЬ p|3HI p|вHl

l ; r iш-Ё*t rа . ] | ,

: тa{*opy pи3икy aбo мipи ймoвipнoстi oтpиMaHня oviкувaних y MaйбyтнЬoMy дoxoдiв. -
]-з-э'. l 'н.a'З1.1i.2o18 сЬpедньoзвaжeнa отaвКa зa пopтфeлeм бaнкiвськиx депoзитiв y HaцioHaлЬHiй вaлютi в

t,z-tэ' t якиx нe вBeдeнo тиMчaсoвy aдMiH|стpaцiю aбo Hе зaпpoвaд)кeHo лiквiдaцiЙнy кoмiсiю, стaнoBилa 13,6 %

Z --l l ' t  .Фopмaц|Я, щo BИкopИстaнa для визHaчeHHЯ сepедHЬoзвaжeHol стaвкИ oдep)кaHa з oфiцiйнoгo сaйтy HБУ'

.l.6. сyДкeння щoдo Bиявлeння oзнaк знeцiнeння aкгивiв



JL-: :э-овipHиХ гpoшoBИХ пoтoкiв.
o нaнсoвi iнстpyмeнти нe ввФкaютЬся тaкиMи' щo MaютЬ низькиЙ кpeдитниЙ pи3Ик лишe Ha пiдстaBi тoгo, щo

:*,:n,+ :ефoл,y." ,, ' ,-.;.;;й: ; iж pfзик дeфoлтy 3a iншими фiнaнсoвими iнcтpyментaми Фoндy aбo нiж

чCtр-:lг-li pизик юpисдИкцiТ' в якiЙ Фoнд здiЙснюо дiяльнiсть.
}.iKyвaнl кpeдитнi збитки зa вeсЬ стpoкдii *Ь 

"'.'"o''"я 
зa фiнaнсoвим iнстpyментoM пpoстo нa пiдотaвi тoгo,

rJ: = - з3aжaвся |HстpyMeнтoм iз низькиM кpeдИтHИM pизИкoM y пoпepeдHЬoмy звiтнoмy пepioдi' aлe нe Bвa)кaстЬся

-{J/ц, ]-анoм Ha 3в|тнy дaтy. У тaкoMy випaдкy Фoнд з'ясoвye, чи Maлo мiсцe знaчнe 3poстaHHя КpeдИтнoгo pи3ИКy з

Щfi]rtj €.-,l' пepB|сHoгo визнaHHя, a oп(e чи пocтaлa пoтpeбa y визнaннi oнiкyвaних кpeдитниx збиткiв зa вeсЬ стpoк дiТ.

3liкyвaнr кpeдитнi збиiки вiдoбpaжaютЬ влacнi oнiкyвaння КУA для Фoндy щoдo КpедИтниx збиткiв.

5. Poзкpий iнфopмaцiТ щoдo викopистaння спpaвeдливoi вapтoстi

5-1. lrleтoдики oцiнювaння тa вxiднi дaнi, викopийaнi длrя склaдaння oцiнoк зa спpавeдливoю вapтiстю

..-,: эдiЙснюe вИКлючHo бeзпepepвнi oцiнки спpaвeдливoT вapтoстi aктивiв тa зoбoв'язaнь, тoбтo тaкi oЦiнки, якi

Гr ърeмlщeння мiж 2-м piвнями iеpapxiТ спpaвeдливoТ

пPиMIтки Дo PIчнoi ФIнAl{сoBoi 3BIтнoстl ПAT.ь:HIФ3T <IнЕкo.IIРямI IнBЕстицl.i' 3A

PIK щo зAкlнчиBся 31.12.20.19 Poкy

3 -нoснo фiнaнсoвиx aктивiв, якi oЦiнюються зa aмopтизoванoю вapтiстю, KУA для Фoндy нa дaтy BИHикнeння

: -;-]cвиХ aкгивiв тa Ha кo)кнy звiтнy дaтy ви3нaЧar plвeнь кpeдrгHoгo pизикy.
...А длЯ Фo'дy визHa. je.ep,.пiд Ъбитки для oЧiкyвaних кpедитних збиткiв зa фiнaнсoвиMИ aктИвaMИ' як|

:.-*: €тЬсЯ 3a aцopтизoBaнoю вapтlстю, y poзмrpi oнiкyвaниx кpeдитниx збиткiв 3a вecЬ стpoк дiТ фiнaнсoвoгo aктИBy

]Е/ з. iaчHoмy збiльшeннi кpeдитнoгo pизику|для кpeдитHo-3нецiнeних фiнaноoвиx aктивiв) aбo 12-мiсячними

]ь {-tЭ3'.iИМИ кpeдИтнимИ збиткaми (y paзi нeзнaннoгo зpoотaння кpeдитнoгo pизикy).

ЗазвичaЙ oчlкyeтЬся, щo oчiкУвaнi кpeдитнi збитки зa вeсЬ стpoк дiТ мaють бyги визнaнi дo тoгo, як фiнaнсoвиЙ

в]-!.r1.!ЭHТ стaнe пpoстpoчeниЙ. Як пpaвилo, кpeдитниЙ pи3ик 3нaчHo зpoстae щe дo тoгo, як фiнaнсoвиЙ iнстpyмент

:-.-{l -Ьo.-pou"нйм aбo бyдe пoмiченo iншi.чинники зaтpимки плaтежiв, щo о спeЦИфiЧнИMи для пo3ИчaлЬHИкa'

.Е -1... (,.1aд. здi йснення мoдифiкaцii aбo peстpyкгypи3aцi]).

ЮедитниЙ pи3ик 3a фiнaнсoвим iнстpyментoм вBФкaетЬся HизЬкиt\it, якщo фiнaнcoвиЙ iнстpyмент Mar Hи3ЬкИи

:!Ё.:ii{ raстaнHя дeФoлтy, пoзиЧaлЬHИк мaе пoтyжнiй пoтeнцiaл викoHyвaтИ свoi дoгoвipнi. зoбoв'язaння щoдo

.:t:!:з/Х пoтoк|в y *opoт*oс,poкoвiй пepспекгивi, a нeопpиятливi змiни в eкoнoмiчниx i дiлoвих yMoвax y

д.Е.:,]-poкoвiЙ пepспeКтИвi мoжyть 3низитИ, aлe He oЬo"'".*o.Ь здaтнiсть t. loзичaлЬHикa вИКoнyвaти свoТзoбoв'язaння

Пhcтoчнi фiнaнсoвi iнвeстицii Фoндy
l ]].3 pоцi пepeмiщeнь мiж piвнями iеpapxii нe бyлo.
-Ес-.эt' 2019 poкy y aктИвax Фoндy з,явилися цiннi пaпepИ, якi вiднoсяться Дo 2 piвня iepapxii.

i4' lншipoзкpиття'щoви]\4aгaютьсяMCФ.313<oцiнкаспpaвeдливoТвapтoстi>

i y фiнaнсoвиx звiтax

6.1. Фiнaнсoвi aктиви, щo oцiнюютЬся зa спpaвeдливoю вapтiстю, з вiдoбpaя(eння1Й peзyлЬтaтy

пcрeoцi}tкя y пpибщкy aбo збиткy
tтomoч i i фi н aн coв i i нвec m u цii Фo нdу

тi

^/ l .бз q тэ t\ЛCФЗ 1З v звiтi пoo фiнaнсoвиЙ стaH Ha к|HeцЬ кoжt|oгo 3в|тHoгo

{ласн аrпrвiв тa
;о6oв'язань'
oщiнeних зa

с:пpавeдливoю

Meтoдики oцiнювdння
Meтoд

oцiнки
(pинкoвиЙ,
дoxiдний,
витoатний)

Bиxiднi дaнi

-:':.{:э (otlIти

нl-! 1Vё.iТИ

Пepвiснa тa пoдaлЬшa oЦ|Hкa
гoo|'lJoвиx кoштiв тa Tx eквiвaлeнtiв
здiйснюeться 3a спpaвeдлИвoю
вapтiстю, якa дopiвнюe iХ
нoмiнaльнiй вapтoстi

PинкoвиЙ oфiцiйнiкypси HБУ

Пepвiснa oц|Hкa lнстpyMеHт|в
кaпiтaлy здiйснюoться 3a Tx
cпpaBeдливoю вapт|стю' якa
зaзвичaЙ дopiвнюe цiнi oпеpaЦii, в
xoдi якoT бyв oтpиMaнИЙ aктив.
Пoдaльщa oцiнкa iнстpyмeнтiв
кaпiтaлy здiЙснюeться 3a
спpaведливoю вapтiстю Ha дaty
oц|нкИ.

PинкoвиЙ oфiцiЙнi бipжoвi кypсИ opгaн|зaтoplв
тopгiв нa дaтy oцiнки, 3a BiдсутHoстl
визнaчeHoгo бipжoвoгo кypсy нa дaтy
oцiнки, викoрИстoByeтЬся oстaнHя
бaлaнсoвa вapтiсть, ЦlнИ зaКpиття
бipжoвoгo тopгoвoгo дня'

У paзi вiдсщнoстi бipжoвиx кypсiв
викopИстoвyeться бyдь.якa вiдкpитa тa
дoстvпнa iнфopмaцiя.

в i ф ! L якoгo нaлe)кaтЬ
.*-3э'. aКтивlв

- 3].б 'Э3 я3?HЬ.

:lJ - €.,lx 3a
tr-Е"э:РJивoю

1 p iвeнь
(тi, щo мaють

кoтиpyBaння' тa
апanтanavrlра н i}

2 p iвeнь
(тi, щo нe мaють

кoтиpyвaнЬ' aлe
cпoстeoeжvвaнi)

3 piвeнь
(тi, щo не мaють

кoтиpyвaHЬ | He e
спoстeoeжvвaH и ми)

Усьoгo

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

нКи 31 .12 .19 31 .12 .18 з 1 ' 1 2 . 1 9 З1 .12 .18 31 .12 .19 31.12.18 31 .12 .19 31 1 2 .1 8

*,.:Е':-{cстpoкo
з : l .ar;сoвI

2 527- 1 904 1 904 4 з з 1 1904

тa 3-м IT

]'rcазедливa вapтlстЬ
Gпoaвeдливa ваpтjсть

31j22018 31.12.2017

1 2 3

Фiнaнсoвi aктиви' y тoN'y чиGлl]

Гэcоткoстpoкoвi фiнaнсoвi iнвeстицiТ 4 Зз1 1 904

Гpoшoвi кoшти тa iх eквiвaлeнти



пPиMITки.цo Ptч}Ioi ФIнAtIсoBoi 3BITнoстI пАT <кнlФ3T <tнЕкo-пPяIVII IHBЕCTИЦII. 3A

PIK щo зAкIнчI,IBся 31.12.2019 Poкy

]-э-ом нa 31 '12'2o1g poкy iHвeстИцiйний пopтфeлЬ ФoHдy мiсГyrгЬ цiннi пaпepи тa ЧacткИ y стaтyт|-loMy кaпiтaлi

-: :-: -аЭэЬкИХ тoвapИств (KopпopaтИвHl пpaвa).
3::эвцнo дo 3aтвepд)кet|o|o 2g.12.2o17 poкy П9лoж911я..1lP1.9Pla*baЦiю бyХгaлтepcЬкoгo oблiкy тa oблiкoвy

1|.-,, ' . '  {визнaЧeння вapтoстi чИстИХ aKгивiB) гiyьлtчнoгo AкцloHЁPHoгo тOBAPИстBA (КoPпoPATИBHoгo

-:;,з:PсИФIКoBAHoio liвЁсfйцiЙHoгo ФoHдУ (lHЕкo-пPЯMl lHBEстИЦlТ> (нaдaлi - ПoлoжeнHя) всl

Е *.i:]Эзi iHстpyMeHти Фoндy ввaжaються пpидбaниMИ Чи oтpиMaниlitи Фoндoм Meтoю Тx пoдaлЬЦloгo пpoдaжy.

п.*';*]эз] iнстpy'eHти.,"*uЬ' '"" пpидбaними Чи oтpиMaHИN!и дo пoгaшeння.чИ iнше, якщo це пpяMo Bи3нaчeнo

&. : . :Ё : rимpoзпopядчиMдoкyMeнтoMopгaHy,якиЙмaeпpaвonpиймaтитaк ip iшeння.
] € € l.loгo poзпopядчoгo дoкyмeнтy opгaнy, якиЙ мae пpaвo пpиЙмaти piшення щoдo Bи3HaHня фiнaнсoвиx

в-! jъl €rTiB Фoндy пpидбaниx Чи oтpИMaHиx дo пoгaц.leння чи iншe, не пpИЙМaлoся.. ::", yсi фiнaнсoвi iнс'pyме'ти Фoндy визнaютЬсЯ тaкиMи, щo пpидбaнi ни oтpимaнi з MетoЮ пoдaлЬцloгo пpotaжy.

r.' 2'ц)с, зaбeзпечити отpyКгypy aкгивiв Фoндy вiдпoвiднo дo вИMoг ЧИннoгo 3aкoHoдaвствa.
-::-.-oм 2O19 КУA aнaлiiyвaлo arсиви Фoндy, pиHKoвy ситyaцiю, тa iншi фaкгopи.

-..: зa.нaчитИ, щo pинкoBa ситyaц|я, щoдo Цi",,* пjпepiв, якi e aкгивaми Фoндy, iнвeстицiЙнa cитyaцiя в УкpaTtli'

i'a.z:.-l;l пoлiтИчHИЙ тa екoнoмiчний стaн УкpaTни, Hе Hoсилa опpиятлиBoгo Хapaкгepy пpoтягoM 2018 poкy.

:.:а.эвyючи pИнкoвy ситyaцiю, щoдo Цiнниx пaпepiв тa кopпopaтИвнИx пpaвa, якi e aкгивaми Фoндy' пpoдaж тaкИХ

*_-,", -e..]еpiB пpoтягoM 2019 poкy y нeспpиятдИ"'* дn" пpoдaжy oбстaBиHaх HегaтивHo пoзнaчИBся би вapтoстi ЧИстИХ

rfrr-r/з з Oэl{дy'

3 г--.2018 poкy бyлo poзipвaнo yгoдy 3a якoю в 2017 poцi Фoндoм бyли пpидбaнi aкцiT ПpAT <Кoмплeкс

t . ld:эoкиЙ>>нaсyMy701500гpн. l .{ iннiпaпepИбyлoпoвepнyтoкoHTpaгентy.
э{i:ч B кiнцi 2018 poкy бyлo poзipвaнo yr-oдy.u якpi в.2017 poцi бyлй пpoдaнi aкцiТ ПpAT <Гoтeль Пoдiлля> нa

: 'ш, -] .5ЭOгpн. l - ] iннi  пaпepи бyлo пoвеpнщo Фoндy.. 
.э э.- я"и ПpAT <ГoTЕЛь <пoдtлля>> y лютoMy 20,l9 poкy бyли пpисyтнi yгoди.
-:: t . /цтвo КУA пpиЙнялo p iшeHня npo. , . ,u* l r ,  ц iни зa ц iннi  пaпepи 3a oпpилюдHeним пiсля дaти бaлaнсy

.тё.':L,'-э!Й спpaвeдлИвoю, тa здiйснилo пepeoцiнкy iнвeстицiЙ стaнoм нa кiнець 2018 poкy. ФiнaнcoвиЙ pe3yлЬтaт

-:rr: --эеoцlHки (дooц|Hки) cтaнoвить сyMy У poзмipi 936 тиc. тa cпpaвeдлИвa вapтiоть цiнниx пaпepiв визHaЧeHa y

: . :  ] . l , l  :  
.  3Э4 тис. гpн.

t, ФPпo Pam uв нi п paвa Фoнdу

:--эJ, Naз1 '12'io1g po*y дo aкгивiв Фoндy нaлeжитЬ кopпopaтивнi пpaвa 4 eмiтeнтiв.

J:-эзЦнo дo чaстини 1. цьoгo пoясHeHHя iнвeстиЦiT в кopпopaтивHi пpaвa oблiкoвyютьсЯ 3a спpaвeдл""."P^.-?p]]'",]l:

ц,д]:З ., випaдкy вrдсyгнoстi дaHиx щoдo yгoд з фiн,aнсoBиMи aктИвaMи, дoзвoляютЬ 3aстoсoByBaти y Якoстl oЦ|HкИ

8!,ff -.a*э- y спpaBeдлиBy BapтlстЬ'

. тoB (УсКК (УКPAТHo> вiдсoтoк вoлoдiння 55,9349% спpaведливoЮ вapтicтю

r..^i j.:.он, Cтaнoм нaЗ1 .12.2019p. вapтiсть iнвeстицijyЦiнeнa в <(HyлЬ)).

. тoB <Boдний cтaдioн> вiдсoтoк вoлoдiння 50% спpaведливoю вapтlстю нa пoчaтoK

]-.:r. l  -a31 '12'2019p. вapтiсть iнвeстицiT yцiнeнa в (нyлЬ)).

.  ТoB<Peмoнт-Aвтoплюс)в iдсoтoквoлoд iння 87,72%спpaвeдлиBoювapт icтюнaпoчaтoK2018poкy50000 '00

:' ].э-aм нa 31 .12.2019p. вapтicть iнвестиЦiТ yЦiHенa в (HyлЬ>'

. тoB <ТopгoвиЙ дiм <ЛАКMA) Biдсoтoк вoлoдiння 10O% спpaвeдлИвoю вapтiстю Ha пoЧaтOк 2018 poкy

:],.:1:l: ::.nн' Cтaнoм нaЗ1.12.2019p. вapтiсть iHвeстИЦiT yцiHeHa в (HyлЬ>.
- _]_а-эl,t 

нa 31 '12.2019p. тa нa 31.12.2O18p. нa бaлaнсi Фoндy oблiкoByвaлисЬ

,,,,.-=. *.."ихпaпepiвтaкЬpпopaтивriиxпpaв.CпpaвёдлЦвaвapтiс-т-ьфiЦaнсoв,ихiнве

eMlтeнт|в

тa iнша

пoолуги (зa дoгoвopaMи 3 ц|HнИMи

Ha пoЧaтoк 20,18 poкy

2018 poкy 67534,02гpн'

пoтoчнi фiнaнсoвi iнвeстицiT y
стaнoвИлa

нa З1 '12.19p. ,  тa нa 31 .12.1Bp. склaдae
Cтaтyтний кaпiтaл сКлaдae 811 тис. гpн.
нeоплaчeнoгo кaпiтaлy пpедстaвлeна y

HаЙмeнyвaння

- . -  - 2 - ё p V '

i . . :  ; .  :  :  э_,1з}- l|  пpaвa

3;ьno.гo
6 2 . т

I z  - . . э эV ' .
. : . е .  а l J  и  l

.-"ста вартiстЬ тopгoBeлЬнoi дeбiтoрськoi

3бл.шeння cyми нepoзпoдiлeнoгo пpибщкy стaнoм нa 31

:-,,ма;ням пpoтягoм 2O19 poкy Фoндoм 3биткy y poзмipi 37 тис
12.2019 poку
гpн.

3a piк, щo зaкiнчився3a piк, щo зiкiнчився 31'12'19p'

i  3 Bласний кaпiтaл
-:i,_,,а кaпiтaл пAт (кHlФ3т <|HЕКo-пPЯMl |HBЕстИЦllr> стaнoм

::':: _,,; грH., щo вiдпoвiдae виMoгaM зaKoHoдaBствa, фaкгиннo сплaЧeниЙ

li .-:{.]-э aкцiЙ, щo 3HaхoдятЬся в oбiгy - 8107 шт.), peштa Cтaтyтнoгo

шl*.-:|]з Й звiтнoстi яK HeoплaЧеHий кaпiтaл y сyмi 1 689 тис. гpн.

:,.-Ypa влaсHoгo кaпцqлJ. .-
HаЙмeнyвання Gтатт| Gтанoм нa

31.12.2019P.
Cтанoм нa

31.12.2018P.
2 500 2 500

]э:aткoвий кaпiтaл

!эоплaчeний Кaпiтaл

всЬoгo вЛаснии капIтал

1 1 7 1 1 7

эzz

(1 68e) (1 68e)

1 850 1 887

Б'Z1. тopгoвeльнa тa iншa кpeдитopсЬкa зaбopгoвaнiсть

пoDiвl{яlto з 31.12.2018 poкoм зyмoвлeнo



- |-..,. '/ дeпo3итapiю' тoщo) y po3Mipi 54 тис. гpн.

]-зчoм |f iЗ1.12.2o1d po,*y oo'дo, oблiкoвyoться пoтoЧHa КpедИтopоЬкa зaбopгoвaнiсть y poзмipi 701 тиc, гpн.3a

::.:зэЭoм Кyпiвлi-пpoдa*y цi*'"* пaпepiв N9БB-28l17tБк-27l17 вiд 18.08.2017p. тa iнUJa кpедИтopсЬКa зaбopгoBaHiстЬ

:l.-э.эcot? КУA, тoщo) y poзмipi 2. l тис .гpн.

6.5. Дoxoди тa Bитpaти
Э.: этаттi дoxoдiв i витpaт, визнaнi y звiтниx пepioдax включeHo дo cклaдy 3вiтy пpo фiнaнcoвi pe3улЬтaти (3вiт

* r :  
: - . . ; . пниЙ  дoх i д ) '  

а . , . ' -^ - -Ah^ l  , .^ . . ' ,  а 6п i и r l  ^nu^Ua .u^  
. B  

aбo  зб i л ьшeнням
- 

=,-Ьaти .iдoбp"*aютЬся в бyxгaлтepсЬКoMy oбЛiкy oднoчaснo зi зMeн[ДeнHяM aктив|

:: ' i .:э.зaнь' BИтpaтaMИ звiтнoгo пepioдy вИ3нaютЬся jбo змeншення aкгивiв aбo збiльшенHЯ зoбoв'я3aнЬ, щo

-l] l , i]]r._Ь дo .Meншенн;;;;;;o;" кaпiтaлy*ooнпy, зa yмoви, щo цi витpaтИ MoжyтЬ бyти дoстoвipнo oЦiнeнi.

J,-эатaми визHaютЬся витpaтИ пeвHoгo пepioдy oдHoчaсHo 3 BизHaнHям дoxoдy, для oтpиMaHHя якoгo вoHи

;  / : - : -
] э ,, l ,toви, щo oц|HKa дoxoдy Moже бyти дoстoвipнo вИзнaчeнa, дoxoд y 3вiтi пpo фiнaнсoвi pe3yлЬтaти

i:::эe,жаeтьсЯ в Мo*eнт Haдхoджeння aктивy a6o пoгaшeння зoбoв.язaнHя, якi пpизвoдять дo збiльшeHня влaснoгo

tэ - .1 . . .  ooндy '
::..r;oви. щo oЦ|HKa вИтpaт мoжe бyти дoстoвipнo BИзHaЧеHa, вИтpaтИ вiдoбpaжaються y 3вiтi пpo фiнaноoвi

i*.: "|э-Э-V' в мoмeнт вибуття aКтивy aбo збiльшeння зoбoв'язaння. 
гyпeHя 3aвepшeHocт|

-:,э:и l BИтpaтИ зiзвичaЙ вpaxoвyютЬсЯ зa пpиHцИпoM нapaxyBaHHя зaлeжHo B|д с-

r i: '- l: € - .э[ oперaц|Т, якa-oЦiнюетьоя як спiввiднoшеHHя фaктиннo нaдaнoгo oбсягy пocлyг i зaгaльнoгo oбсягу пoслуг'

пPиМIтки Дo PIчнoi ФIнAнсoBoi 3вIтнoстl I lАT <IiнIФзт.lнЕКo.ПPЯМl lHBЕсTицli> 3A

PIк' Iцo 3AкIнчиBся 31.12.2019 PoKy

3oбoв'язaння 3a p iк '  щo зaк iнчився
31 .12 . ' t  9p .

3a piк, щo зaкiнчився
31.12.18p.

зa тoвapи, poбoти, пoслyгИ (3a дoгoвopaпли
- злi-пpoдaжy цiнних пaпеplв тa вИHaгopoди
. :  . oщo)

Е A

-ЧoI\,l Ha 31'12'2019 poкy Фoндoм oблiкoвyeтЬсяпoтoчнa кpeдитoрсЬКa йбopгoвaнiсть (винaгopoдa КУ

a ga.:-Э oyти H

Haймeнvвaння пoкaзникa
l '  3пeрацiйнi дoxoди i витpaти:

- ' . . ,эa, вiд змiни спpaвeдлИвoТ вapтoстi

3 чшi дoxoди i витpaти:

Эut-z-.,l вiд змiни оПрaвeдлИBoТ вapтocт|

; .:-:.3nХ aкгивiв (yцiнкa)

Bс ьoгo:

] '  . - : : 2 э  p o к y ) .
-3:-гсм 2019 poкy бyлo yклaдeнo дoгoвip Ha пpoдФк цiнниx пaпepiв ПpAT <ГoTЕЛЬ (пoДlЛЛЯ> нa сyмy 9,4тиc'

:r 
-:,:!ов| KoI.Цти oтpиMaнi. У Фoндy e кpеди'opсьКa 3aбopгoвaнiсть нa пoстaвKy 3aзHaчеHиx цiнниx пaпepiв y

{lr]:ъ,(.:l:- . 575 цлryк. ФiнaноoвиЙ pезyлЬтaт oпepaцii _ <0>.

6.6' Iнщi дoхoди' iншi витpaти

": : . з0oц|  дooЦ|нкaв iдзMiниспpaвeдлИвoТвapтЬст i  ф iнaнсoвиx. iнвeстиЦiйскЛaдae-эзQ;1^с гpн ' ' yц iнкa- ,183

.,l!: :- Результaт 
",u*o.й, 

т;sзтиЬ. гpн..тa вiдoбpaжёний y стaттi <lншi дoxoди> кoдpядкa (2240)'
-:*:-g.O\l 2019 poкy змiн спpaBeдливoТ вapтoстi фiнaнсoвиx iнвeстицiй нe бyлo.

Г. oпepацiйнi витpaти

алЬl]l BитpaтИ

Э'''l-*a-,il Ha oплaтy пpaЦl

Эr"-Г,Э r- l  33HHя нa сoц|aлЬн| 3axoди

дшi l :r , 'зацiя ocHoвHиХ i  немaтepIaлЬнИХ aктив|в
- 

*- -=-DaцйH| витpaти (винaгopoдa зa yпpaвлiння aктИвaMИ, виHaгopoдa

'mцJ,l.. ] -. з-еpiгaнy' пoслyгИ депoзитapiю, нoтapiaльнi пoслyги, opеHдa)

Bс,ыoгo oпeрaцiЙних витpaт

aд, ]пoдатoк нa oоoбливoстi
]'j,-.Т;;;;;;i l lI-,Ёй' <Пoдaтoк нa пpибyтoк пiдпpиoмств> пyнкг 141.6 cтaттi 141 пepeдбaнaс

^ ,  ' ^ ; й l  l ^ r ^  a a 6 а e п а u a ц ц o

;:;;.:";"';;;;Ьi; ;;;;;;;";"'y.u'i'' ia суб'oкгiв Hедepжa,нoгo пeнciЙнoгo зaбе1пe19ння.
D U A . ё L! ё  \ | Э э - n ^  ! п v l Y ' ! ,  

; , . . A ^ т , D 6 U U 6  a  . i i  з a с н o в н и к a м иj ' в ' . : - я ю т ь с я в | д o п o д a т к y B a H H я к o t l J т и с п i л ь н o г o i н в e с r y в a н н я ' a с a M e : к o ш т И , B н e с e l п ^ v ^ п l ,  a i п

шгr:r|:.э-lз].ioгo фoндy, Кoшти ia iншi aкгиви, зaлyненi вiд yнacникiв iнститyтy спiЛЬнoгo iнвестyвaння' дoХoди B|д

ji l iД]п]. €*-с эnepaцiЙ 3 aктИBaMи iнститyтy спiлЬHoгo iнвесryвaння. дoХoдИ, нapaxoвaнi зa aктивaMИ iнститyтy спiлЬHoгo

l i i*ф]_-.Э.f-:Я' тa iншi дo"oдй вiддiяльнoЬтi iнститyгyспiльнoгo iнвeстувaння (вiдсoтки 3a пo.ИкaмИ, opeндHi (лi3Ингoвi)

т[.пЕ-э н, :эялтi тoщo)'
:; -z-.ЭвvlЙpe3yлЬтaт дo oпoдaтKyвaння (пpибркy aбo збиткy). визнaнeниЙ y фiнaнсoвiй звiтнocтi Фoндy зa 2018

l lш i  . ] , ' 5 rTcК y  poзм ip i  730 тис .  гpн.
' ! r \
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PIк' Щo зAкl}lчl{Bся з1.12.2019 Poкy

] -:-:ЭзиЙ pе3yлЬтaт дo oпoдaткyвaннЯ (пpибyгКy aбo збrгКy), ви3нaчениЙ y фiнaнсoвiЙ 3вiтHoстi Фoндy зa 2019

: ;.,-эi Y po3мipi 37Отиc.Фн. г ;;lа :l; r ;
r;ймeнyвaння пoкaзника

] -э.эOвиЙ peзyлЬтaт дo onoдu'*y.""' ' Ha к|HeцЬ пep|oдy

:,'-э=vз 3 пoдaтKy Ha пpиoyтoк

- l -;' i,' фlнaHсoBии

i  i 3вiт пpo pyx гp(
збИтoК Ha Ki

звiт пpo pyx гpoцloвих кoщтiв
:; - .эс pyx гpoцloвИX Koцlтiв Фoндy зa 2o19 тa зa 2018 piк скЛ-ч:||o.-[Уl.:" lp^:::' Y'Т"*T;j ё  ;U  Ру^  l Р vщw.y |^  | \ vщ l l g  YY l lH ,  

] в  Фoндy '  щo  винИкaютЬ  в  pe3yлЬтaт |
:,-".:э-}тe poзKpИття сyM нaдХoджеHЬ тa видaткiB гpoшoвиХ кoшт|

^ 'l r}rnnlлi NoЗ rtЗвiт пoo oVх гDoшoBИх;;],;:., 
'';'J"'ili;;;."Бi'"'l",Б'iд""''o* щ*1lч?9]-9't.:i:1"-:i:,::JjTH]:.":."..'."xJ|;::i,.'-oo'o.,*

ш п т ] Е с ; - i  / - э  l н в e с т и ц | И H U l  I  с l  L Р l п с п U v D v |  . . { | л J ! u l  I v v l  |  ! . P v  ! , i t  v l r l

]ш,,ш.Ё r 3з- склaденo y poзpiзi pyхy кoштiв в pе-зyльiaтi 
"I"p"^цy,Ti ::::""T.ulЙ::] ]"""9:11l"ji"]#":;:"Тl

;;'l";ffiЫ-?"t'j;"J;"й]uiй'iйi"nйo"'ilj z.olэ piк тa 2018 piк склaдae: _ 0 тис. гpH., - 0 тИс. гpH
- | : - ! |  a у X  | Р

f i ; i ; , т : r : -э  3  т .ч ' :
. - - t : : i d eнHяв i дpeaл i з aц i Tпpoдyкц i T ( т oвap i в ' p oб i т , п o сл y г ) - 1 4 ти c . г pH . т a6 тИс . г pн .
- . :  i l - ? 3 ч ? H H Я  H ? l  +

. :-:ary тoвapiв (poбiт, пoслуг) _ 14тиc' гpн. тa 6 тис. гpH.;

tsитpaЧання - 0 тиc- гpн. тa 0 тис. гpн
.з,е:-,,- iЙнa дiяльнiсть зa 2Q19 тa 2018 piк нe здiЙснювaлaсЬ.

D .:-:,О3а дiяльнiсть зa2019 piктa 2018 piк нe здiЙснювaлaсЬ.

]Ё_.-:\. в peзyльтaтi дiяльнoстi пiдпpиeмствa пpoтягoM 2O19 poкy тa2018 poкy вiдnoвiдHo ЧИстИЙ pyХ гpoЦloBИХ

lrlц.l.l.*i ]_3-cBlпь - 0 тИс. гpн. тa _ 0 тис- гpн.

]"a-р_эк кo.lJт|в нa пoЧaтoк 2O19 poкy cтaHoBиB 0 тис. гpн', нa кiнець 2O19 poкy 0 тис. гpн. тa нa кiнeць 2018 p. 0

..1|'|Ё .].

i , . l  Зв i тпpoвлaснийкaп i тaл  f i пATuz I1 l ] | . ЬaTa | I - ]ЕКo .  t e3бИтoкypoзм ip i  37
3; :е:1:lьтaтa', д,"n,,o",i зa 2О19 piк П|Д|Ф пAт (КH|Ф3т (|HEКo-пPЯM| |HBЕCТИLtl|> мz

- ' , ' . . l  
. . . . . ' тaтa|лV|дiяльнocт i  зa2l18piк Пl l lФ ПAТ кКH|Ф3Т ( lHЕКo-пPЯM| |HBЕсTИЦ|Т> мae пpибyтoк y poзмip i

- i .  - " :  = -
1,'.l_=-=-Э суMa неpo3пoдiленoгo пplб_щIy стaHoM нa 31 .12,2O19p. склaдae 922 тиc' гpн. 3aгaльнa сyMa

*o,,,-._.-.*oгЬ пpибщкy отaHoM нa31'12'2018p. сКлaдae 959 тио' 'qH 
- ^..-^-^^ . Еn.l тl i^ гhЦ

]--: l . l  нa31.12.2o1Ьp. i" Ьi" 'o' нaЗ1.12' io1вp.' iтaтщниЙ кaпiтaл сКлaдae 2500тиc' гpн', фaкгиннo сплaЧeнИИ

|:t:,_-,,j, -.aпгтaл сKЛaдae 8,l 1 тис. гpн. Peштa.CтaтyтHoгo HeсплaчeHoгo кaпiтaлy пpeдcтaвЛeHa y фiнaнcoвiЙ звiтнoстi

й *..--,.. '"Й кaпiтaл y сyмi 1 689 тис. гpн. .
] . з - : r ' l в a З1 . 12 ' 2О19p . т a с т aHoMнaЗ1 . 12 . 2018p . дoдa т кoвИЙвклaдeнийкaп i т aл с т aHoвитЬ117 ти c . г pH . , ЯKИЙ

iп[:r$/:- 'э-иЙ пpи poзмiщeннi aкцiЙ вИще нoMIHaлy.

i::,Е\tаЦiю npo .nuiйй кaпiтaл Фoндy зa 201Ъ piк poзкpитo.в Фopмi Ne4 <3вiт пpo влacниЙ Кaпiтaл>>.

7. Poзкpитrя iншoi iнфopмauii
- 1 уuoвнi зoбoв'язaння
. , l. Cуёoвi |IoзoвIr
_=':-, э."ду клieнтaми Чи пoстaчaлЬними сyдoвi пo3oBИ нe пoдaBaлИся.

o.-. .,o' 'r-Ь' 2019 poкy нe iнiцiювaв сyдoвИx пoзoвiв.
- .1 ''| , Опodamкувaння ...i .^..апаитц 6
j . ; : - -зкнaявнoст iвyкpa jнсЬкoMyпoдaтKoBoMyзaкoHoдaвств iпoлoжeнь,як iдoзвoляютьб iльшнiжoдинBap|aHт

-:..Iг,ililul(а+э--я а тaКo)к чepез пpaктикy, щo 
"-"n""" 

в нeстaбiльнoмy eкoнoмiнl]oMy сepeдoвищi, зa якoT пoдaткoв|

]шг?..r i  ::э.j.1Ьнo тЛуМaЧaтЬ aспeкти eкoнoмiчнoТ дiяльнocтi, y pa3i, якщo пoдaткoвi oгpaнИ пiд дaдyть сyMн|ву пeвHe

1r. l i t lЦtrЁ]. € :--: .асHoвaнe нa oцiнцi кеpiвництвa КУA екoнoмiчнoТ дiяльнocтi Фoндy, Ймoвipнo, щo Фoнд змушeниЙ бyде

lil.*ПЕ-lгll .:,эдaткoвi пoдaтки, штpaфи ,u n",i. iu*" ,",'.',::-:.i".'' Moжe вплИнyти нa вapтicть фiнaнсoвиx

0фrI-Т,^1ilЁ-_з втрaти тa pe.еpвИ пiд знецiнeння, a тaкoЖ нa pинкoвиЙ piЬень цiн нa yгoди. Ha дyмкy кepiвництвa КУA

]г]'г*./i'-: rэ пoД?TКИ, тoмy фiнaнсoвa звiтнiсiь н" 'iо','' peзepвiв пiд пoдaткoвi збитки. Пoдaткoвi 3вiти MoжyтЬ

тM il*_ ::э-,,1 ся Biдпoв|дH И MИ пoдaткoвиMи opгaнaMи пpoтя гoM тpьox poкiв.
- . 2 Cmупiнь lloвepнeнl|я de1imopcькoi.ia,6opеoвaнoc'mi ma iнIДux фiнaнcoвux aкmuвiв

3 ь : : . . : э<си т yaц i T , я к a сКлaлa сЬвeкoHoM iц i У кpa i ни , a т aKoжякpе з yль т a т . . " j : : : y i : i " Tнe с т aб i л ьнo с т l ,щo
illц[гй,l-iз:: 'э ta-гУ бaлaнсy' iснye Ймoвipнiсть тoгЬ, щЬ a",,., не змoжyiь бyти peaлiзoвaнi зa TxHЬoю бaлaнсoвoю

tEшl.;-+: : хoдi звичaЙнoT дiяльнoстi Фoндy. ..
]-,- *" ]oBepнeHня цих aпивiв y знaннiй мipi зaлежить вiд eфeкгивнoстi зaxoдiв, якi знaxoдяться пoзa 3oHoю

l@iiт]:l.L..: (),A тa ФoHдy. Cтyпiнь пoBеpнeHHя д"бi,op",*oi зaбop.гo.вaнoстi Фoндy визнaЧarтЬся нa пiдcтaвi oбcтaвин

т }+fll:':t"iа-l|' якt нaявнi нa дaтy бaлaнсy. нu дy'*y-,i"pi"ництвa'КУА,. дoдaткoвИЙ pe3еpв пiд фiнaнсoвi aктИвИ Фoндy

,iIш ftц:-:;. jнiЙ дeHЬ н" noтpiбj*, виxoдячи з нaявних oбстaвиH тa iнфopмauiТ.
. l  Poзхpиття iнфopмaцiTпpoтroв'язaнi стopoни i. 'д^^.t6l l i l^ п^^ п^a,q?яниy осiб Тoвa'Иотвa тa
;:::-:il.Ж;;#iЪЁ i;;Ь;;;"" 'Ъi,i'-дoстo119нv iнфopмaцiю пpo пoв'я.aHиx oсiб Тoвapиотвa тa

тa B|дпo
Haзвa

2634504838; .Кoпилoв Денис

з741v561'' кonилoв Baлepiй

ffiо o s o .t z,t oz ; кo вe ш н i кo в a Юл i я
IBHA

2987О17457; пексlи

21 7 7 40 5906: Лaнтyц.lе H кo oлeнa
MИкoлa]внa

Унасть y CК

ъ 2019 piк oпepaцi]Учaоник Фoндy 99'9877

Учaсник Фoнду 0'0123

3a 2019 piк oпеpaцiT He
0%. Гoлoвa HaглядoвoT paдИ

зa 2019 piк oпepaЦiТ нe

зa zols piк oпepaцiТ He
0%. Член HaглядoвoI paди

2259108267'. oлeнa
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]ФrapoдHий cтaHдapт бyxгaлтepськoгo oблiкy
r.1:Ё :зaниХ стopi|-|). Пoняття (пoв'язaнi стopoHи) e шиpl l lиM. нi)к пoняття <пoв'Язaнi  oсoби> Toмy oкpeмo

зarмo пoв,я3aHИx м cтa Бo 24
шпItтl HaймeнyвaнHя юpидичнo'.

oсoби- пoв'язaнoТ стopoни чи
пpi3вищe' iм'я, пo бaтькoвi
фiзиvнoi oсoби- пoв,я3aнoi

стopoни / lдeнтифiкaцiйний кoд зa
6дPпoy юpидичнoT oсoби .

пoв'язaнoi стopoни aбo PHoКПП
фiзиннoТ oсoби - пoв'язанoТ

2634504838
Кoпилoв Дeнис Ba

1741715615
Кoпилoв

3005017102
Кoвешнiкoвa Юлiя

2987017457
oлeйнiкoв

2177405906
Лaнryшенкo oлeнa MикoлaTвнa

325141206З
Ткaчeнкo oксaнa piкгopiвнa

Учacнuкu

oco6u T'

PIK Щo 3AкIIIчиBся 31.122019 PoIry

Biкropiвнa злiйснювaлися. УкoaТнa
7

;э

33740980; тoB (BoДHИИ
сTАJ]IoH УКPAТHA>

Фoнд e }tr]aсникoм тoв€lpиствa y
ooзмioi 50%.

Зa 2019 piк oпepaцii нe
зДiЙсHюBaлИcя. УкpaТнa

3,l863609; тoB (PЕMOHт ABТo-
ПЛЮс)

Фoнд e yчaсниKotl/t тoвapиствa y
. ooзмioi 87.72%.

Зa2019 piК oпepaЦiT нe
3дiЙсHюBaлиоя. УкpaТнa

33150034; тoB (ТoPгoBИИ д|M
(лAкMA>

Фoнд e y.{aсниKoiit тoвapиствa y
ooзмioi ,100.00%'

Зa 2019 piк oпepaцiТ нe
здiЙснювaлися. УКpaТHa

1 0 14277з14', тoB (УсКК
(УКPАТHo)

ФoHд e y{aсHикoм тoвapиствa y
ooзмioi 55.9349 %.

Зa 2019 piк oпepaцiT нe
здiЙснювaлисЯ. УкpaTHa

, 1 347147О5: пAT (КHIФзT (IHEКo
P|AЛ стЕЙT>

oпoсepeдкoвaнo чepез
Кoпилoвa.Ц.B.

3a 2019 piк oпepaцiТ He
здiЙснювaлися. УкpaTнa

' 2 33778946', тoB (lг (|HЕКo> oпoсepeдкoвaнo чepeз
Кoпилoвa Д'B.

3a 2019 piк oпepaЦiT нe
злiйснювалися. УкoaTнa

ц

22925945: ПpAТ <lК <IHЕкo> oпoсеpeдкoвaHo чepeз
Кoпилoвa.Ц.B.

Зa 2019 piк oпepaЦij нe
здiЙснювaлися. Укpajнa

26387580; БлaгoдiЙua
opгaнiзaЦiя (БЛAгoД|ЙHИЙ
ФoHllкllЕТl]oM>

oпoсеpeдкoвaHo чepез
Кoпилoвa.Ц.B.

3a 2018 piк oпepaцiТ нe
здiЙснювaлися. Укpa[нa

З2597759: тoB (ЕPA BoДoЛ|Я) oпoсepeдкoвaHo чepез
Кoпилoвa Jl 'B.

3a 2018 рiк oпеpaЦiТ Hе
злiйснювaлися. УкpaTнa

34714731 , ПpАT <<Кoмплeко
<ЛибiдськиЙ>

oпoсеpeдкoвaнo чepeз
Кoпилoвa Д.B.

3a 2018 piк oпеpaцiТ нe
злiйснювaлися. УкoaТнa

l , i 24 (MсБo 24\ вимaгaa вip,T вapистBa poзкpиттЯ |HфopMaЦ|| пpс

Tип та мeтa oпepацiй, якi
здiйснювaлись 3 пoв'язaними

стopoнaми y 20,|9 p,

Увaсть y
Cl(/пoв'язанiстЬ чepeз
yчaсHикa Toвapиствa/

нepeз кiнцeвoгo
бeнeфiцiapнoгo

влacHикa Тoвapиствa

Зa 2019 piк oпepaцiТ нe здiЙснювaлися.

3a 2019 piк oпepaцiТ нe здiйонювaлися.

3a 2О19 piк oпepaцii нe здiЙснювaлиоя

3a 2019 piк oпepaцiT нe здiйснювaлися

0%. Члeн Haглядoвoi
paди Фoндy з

Q%. Член HaглядoвoТ
paди ФoHдy дo

Зa 2019 piк oпеpaцiT нe здiЙснювaлися.

3a 2019 piк oпepaЦiT He здiЙcнювaлИся.

Фoнд е yчaсникoм
тoвapиствa y poзмipi 50%.

3з740980.
тoB (BoДHИЙ стA.цIoH

УКPATHA)
Зa2019 piк oпepaЦiT не здiЙснювaлися.. Фoнд e yчaснИкoМ

тoвapИствa y poзмipi
з1 86з609.

ToB (PEMOHт ABТo-пЛЮс>

Фoнд e yчaсHиКotи
тoвapИствa y poзмipi

33'150034.
тoB (тoPгoBИЙ Д|M кЛAКMA>

Зa 2Q18 piк oпepaцiT нe здiйснювaлися.
УКDaТHa

ФoHд e yчaсникolЙ

тoвapиствa y poзмipi
14277З14.

тoB (УсКК <УКPАТHo)

3a 2018 piк oпepaцiT He

пoвязaнa cmopoнa чepeз кiнцeвoеo 6е']ефiцiapнoеo влac
3a 2019 piк oпepaЦiT нe

чepeз Кoпилoва.['B. l здiЙcнювaлися. УкpaTнa
. З4714705'

| пАт (КH|Фзт (|HЕКo P|AJI
стЕЙт>



ПPиMIТIм Дo PIчнoi ФIнAl{сoвoi зBIтнoстI IL{т <liн!ф3T.IнЕкo-пPямl lHBЕСTИЦIi- ЗA

.,t 'эви yклaдaнHя дoгoвopiв з пoB'язaниMи oсoбaMИ нe вiдpiзHяютЬся вiд yMoв 3a aнaлoгiЧниMИ дoгoвopaMИ,
rц.-;j € iИМИ 3 непoв,Я3aнИMИ oсoбaMИ. Пpи здiйсненнi oпеpaцiй 3 пoв'язaHИMИ oсoбaMи Фoнд дoтpимyотЬcя вИMoг
*l'lE.]rc 3aКoнoдaвствa.

т.3. цiлi та пoлiтики yпpaвлiння фiнaнсoвими pизикaми
---Daвлlll|lя p|rвикau|lI Maо пepЦJoЧepгoве зHaЧення для вeдеHня бiзнeсy ie вaжливим eлeMeHтoM iT дiялЬHoстi.*t:,-- lкa yПpавлiHня pи3ИКaМИ скoHЦeнтpoBaнa Ha HeпepeдбaчyвaHoстi фiнaнсoвиx pИHкiв i нaЦiлеHa нa MiHiMi3aцiЮ

т[:---*йHoгo HeгaтИвHoгo впливy Ha фiHaнсoвi пoKa3HИки Фoндy. oпepaтивний i юpидичниЙ кoHтpoлЬ Mar Ha Meтi
lв-е:-еlyвaти нaлeжне фyнкцioнyвaння внyгpiшньoT пoлiтИки тa пpoцедyp 3 MeтoЮ мiнiмiзaЦiT oпepaцiЙниx i
(ЕЕl/i '. l.{ИХ oИзиК|в.

" э:,вниЦтвo КУA визнar, щo дiялЬHiстЬ Фoндy пoв,язaHa з pи3икaMИ i BapтiстЬ фiнaнсoвиx aктивiB y нeстaбiлЬнoMy
Ihl{l-(:эci, iy оepeдoBИщi Moжe сyттrвo 3MiнИтИсЬ yHaслiдol( вплИBy сyб,eKгивHИx чИHникiв тa oб'rKтИвl-|Иx чИн|]Икiв'
шЕl:i:- стЬ i HaпpяMoк Bпливy якИx зaздaлегi,qЬ тoчHo пepeдбaчитИ нeMo)кливo. !ля Фoндy iстoтним r oпepaЦiЙнИЙ
жз, э тaкoж pинкoBиЙ pизиктa pи3Ик лiКBiдHoстi.

-.-зaвлiнHя pи3ИкaMи кepiвHицтвoM КУА здiйснюeтЬся нa oснoвi poзyмiння пpинин вИникнeння pИ3Икy, кiлькiснoT
Ц..litt-{)i ,i0гo мo)КлИвoгo впливy нa вapтiстЬ чистиx aктИвiв тa зaстoсyвaнHя iHстpyмеHтapiю щoдo йoгo пoм,якшeння.

i':-oвiднo дo ЧИHнoгo зaкoHoдaвствa для Фoндy iстoтними a oпepaцiЙнuЙ, puнlсoвuЙ, puзuк лiквidнocmi ma
фlmнuЙ PuluI<' якi e oсHoвHиMи pИзиКaMИ дiяльнoотi iнститyтiв cпiльнoгo iнвeстyвaння. oсoбливим BидoM pИзИкy
.в эl-эмниЙ pИзик - pизик вИHИКнeннЯ збиткiB y знaчнoi кiлькoстi yстaHoB, ЯкИЙ oбyMoвлeниЙ немoжливiстю
шl{i:Ё'э*i iя HимИ свoТx 3oбoв'я3aнЬ y зв'язкy з невикoнaння (нeсвoеvacниM викoHaнняM) 3oбoв'язaнЬ oдHieю yстaHoвoю
шфiаltr.:эK pеaлi3aЦiT y неl кpeдИтHoгo pИ3Икy, pИзикy лiкBiдHoстi aбo iншoгo pизикy. сИстeMниЙ pИзик несе 3aгpoзy
]]r!Еl1 lllЁ. ЧЯ дi ял ьнoстi всiei фi нaHсoвoТ сиотeMи.

. ЭпepaцiйнuЙ pшuК вклюЧa€:
:и*.j,|.; пеDcoHaлy, пoB.я3aHиЙ з дiЯMи aбo бe3дiялЬнiстю пpaцiвникiв yстaнoвИ (людським фaктopoм), вклюЧaючи

iшIПtrir]Ё-нЯ пoMИлкИ пpи пpoвeдeннi oпеpaцiT, здiйснeння непpaвoмipниx oпepaцiй, пoв.я3aHe з HeдoстaтHЬoю
швl: .:ацieю aбo iз злoвживaнняM пepсoнaлy, пepeвИщeHня пoвнoвaжeнЬ, po3гoлoшeНHя iHсaйдepськoT тalaбo
Ш!l.r,l €;r::цiйнoТ iHфopMaцiТ тa iHuJe.

i l ,rs эrицтвo КУA пoотiЙнo Bживar зaхoди щoдo HaвчaHня пepсoHaлy, зaпoбiгaння
шilti-l rоaЙдepсЬКoТ тalaбo кoHфiдeн цi й нoТ iнфopмaцiТ.

l- i: l:,oiJaЦiЙнo-тeхнoлoгiчниЙ pИ3Ик, пoB,язaHиЙ з недoскoнaлoю рoбoтoю iнфopмaЦiЙних тexнoлoгiЙ' систеM тa
[lIlpш.e: з обpoбки iнфopмaцiT aбo з ix HедoстaтHiM зaхистoм, вкЛЮчaючи збiЙ y poбoтi пpoгpаMHoгo тalaбo тexнiчнoгo
dе*:lэ-eнHя, oблaдHaння, iнфopмaцiйниX сиотeM, зaоoбiв кoмyнiкaцiТ тa зв'я3кy, пopyшeння цiлiсHoстi дaнИx тa
lt{l@iilв -зopмaцii' HeсaHкцioHoвaниЙ дoстyп дo iнфopмaцiТ стopoннiх oсiб тa iншe.

{]r д -oстiЙнo вжИвae зaхoД|А щoдo зaпoбiгaHHя HaстaнHю цЬoгo видy pизикy.
rсаэсвий pизик, пoв'язaний 3 HeдoтpиMaHняM yстaнoвoю вимoг 3aкoHoдaвстBa' дoгoвipниx зoбoв.язaнь, a тaKoж 3

ш]iieB:l:-?-riЬoю пpaвoвoю зaxищeнiстю yстaнoви aбo з пpaвoвими пoмилКaми, якиХ пpипyскaeтЬcя yстaнoвa пpИ
rшсва:цен н i дiял ь нoстi.

пepсoHaлy'

PIK щo 3AкI}Iчився з1.12.2019 PoIg

1 33778946.
тoB (Iг (lHЕкo)

oпoсepедкoвaнo
нepeз Кoпилoвa Д'B.

3a 2019 piК oпepaЦiТ нe
здiЙснювaлися. УкpaTнa

22925945.
ПpAТ <|К (|HЕКo>

oпoсepeдкoвaнo
нepeз Кoпилoвa .[. B.

3a 2019 piК здiйонювaлися
poзpaхyнки зa paHilДе yКладeHиM
дoгoвopolй. УкpaТнa

26387580.
БлaгoдiЙнa opгaнiзaцiя

< БЛAгol1| И H ИI4 ФoHD (лЕTlloM)

oпoсepeдкoвaнo
vepeз Кoпилoвa !.B.

3a 2019 piк oпеpaЦiТ нe
здiйснювaлися. УкpaТнa

з2597759.
ToB (ЕPA BoлoЛ|Я>

oпoсеpeдкoвaнo
нepез Кoпилoвa Д.B.

3a 2018 piк oпepaцiT Hе
здiЙснювaлися. УкpaTнa

I 347 1 47 31 ПpAT <Кoмплeкс
<ЛибiдськиЙ>

oпoсepeдкoвaнo
чepез кoпилoвa ll.B.

3a 2019 piк oпepaцiТ He
здiЙснювалися. УкoaТна

2 l тoв <тЕXHOMАсT) Чepeз опiльнoгo
Koliтpoлepa Кoпилoвa

Д.B.

3a 2019 piк бyлo poзipвaHo yгoди
кyпiвлi-пpoдaжy цiнниx пaпepiв тa
здiйcнeнo пoвеpHeння paнiшe
пoстaвлeниx aкцiй.

2 00204625 пAт'.ЛAКMA'. oпoсеpeдкoвaнo
чеpeз Кoпилoвa l].B.

Зa 2019 piк oпеpaцiT нe здiйснювaлися.
УкDaТHa

2 16460442тo8 ,'PЕMoHTHo-
B|ДстoЙHИЙ пУHКт-3,'

oпoсepедкoвaнo
чepез Кoпилoвa 11.B.

Зa 2019 piк oпepaцiТ нe здiйснювaлися.
УкDajHa

2 38910734 тoB',ABтoЦЕHТP
',MoтoP сlтI',

oпoсepeдкoвaнo
чepeз Кonилoвa l1.B.

Зa 2019 piк oпepaЦiТ нe здiйснювaлися.
yкoaТHa

: 33935639 тoB (Ц|ЛЮщA
eBпAтoP|Я)

oпoсеpедкoвaнo
чеpeз Кoпилoвa l1.B.

3a 2019 piк oпepaцiT нe здiЙснювaлися
УкDaТнa

: 36076305 тoB <БAзA
: B|ДпoЧИHкy кBoCХoД>

. oпoсepeдкoвaнo
нepeз Кoпилoвa fl.B.

Зa 2019 piк oпepaцiТ нe здiйcнювaлися
yкpaТнa

: 36296109 тoBAPИстBo з
: oБMЕ)кEHoЮ BIДпoBlДАЛЬHlстЮ

< l HДУстPIАЛ ЬHo-пPoMИслoBИЙ
КoMпЛЕКс>

oпoсepедкoвaнo
нepeз Кoпилoвa fl.B.

3a 2019 рiк oпepaцiT не здiйснювaлиоя.
УкDaTHa

: 21599716 тoB <кoMпAH|Я 3- УпPABл|HHЯ AКтИBAMИ (lHЕКo-
IHBЕсT)

oпoсepeдкoвaнo
неpeз Кoпилoвa.[.B.

Упpaвлiння aктИBaMи Фoндy в 2019
poцi. УкpaТнa

: 3З8в1437 ToBAPИстBo 3
l oБMDКЕHoЮ BlДпoB|ДAЛЬH|стЮ

( кИ[BсЬКA )кИтлoBA кoMпAH |Я
(lоКК)

oпoсepeдкoвaнo
нepeз Кoпилoвa fl. B.

Зa 2019 piк oпepaцil нe здiйснювaлися.
УкDaTнa



пPиII,IIтки Дo PIчнoi ФtI{AнсoBoi звlTнoсTl ILAт *кнIФ3T.l}IЕкo-пРяN,II IHBЕCTИI]I.i. зA

РII{, щo 3Alflнч}lвся з1..l2.2019 Рoкy

1--.А мae неoбxiдHy кiлЬкicтЬ сepтифiкoвaниx пpaцiвникiв, штaтних юpистiв. КеpiвниЦтвo КУA ввaжaс, щo чaстиHa
-:.ilr'--э< зa циM pИзИKoM o, в тorvly Числi, i Heдoскoнaлiстю зaкoнoдавствa, щo peгyлюс дiялЬнiстЬ КУA тa Фoндy'
-т.-; '- змiни нopмaтиBHиХ aКтiв, зaгaлЬниx стaн pиHкy цiнних пaпepiв.

:!,эlК втpaтй дiлoвoТ pепvтaЦiТ _ pи3ик вини*'..e""я збym<iв' пoв,язaних iз змeншeння кiлькoстi клieнтiв aбo

,*g'-з.e,тiв Фoндy чepез BИнИкнeHня y сyспiлЬствi нeслpиятливoгo спpиЙняття КУA тa Фoндy, 3oкpeMa Йoгo

flЁ:.э,эвoТ стiйкoстi, якoстi пoслyг, щo HaдaютЬся КyA. aбo йoгo дiяльнoстi в ЦiлoMy, щo Moжe бyти нaслiдкoм

твa- зацiТ iншиx pизикiв. КУA ввaжae, щo цеЙ pизиктiснo пoв'язaниЙ iз системним pИ3ИкoM.

:-эaтегiчHИЙ pи3ик - pизИк винИкHeнHя 3биткiв, якi пoB,язанi 3 пpийняттяM HeeфeктИвHиx yпpaвл|HсЬкИx p|шeHЬ'

*oБЪми, як бyлиl дoпyщeнi пiд нaс Tx пpийняття, a тaкoж 3 Hенaлeжнoю pеaлiзaцi €ю piшeHЬ, щo ви3HaЧaютЬ

r:в-э:iю дiяльнoстi тa poiвиткy Фoндy. KУA oцiнюe тaкий pизик яK Hе знaчHo вищий зa MiHiMaлЬHИЙ.

:! i;(oBиЙ oизИк - pи3ик .ин'*'e"iя фiнaнсoвиx втpaт (збvтгкiв)' якi пoв.язaнi з нeспpиятливoю змiнoю pИнкoвoТ

"*с.:с-i 
оiнaнсoыaх iнстpyмeнтiв y зв'язкy з кoливaнHями цiн нa чoтиpЬoх сeгMeнтаx фiнaнсoвoгo pинкy, чyтлИвИx дo

]шlt l . i l  зJсoтКoвих отaвoк: pИнкy бopгoвиx цiнниx пaпepiв, pинкy пaйoвиx цiнниx пaпepiв, вaлютнoMy pинкy | тoBapнoMy

Jrг'- r1

. ЭuнкoвuЙ pU3Uк вKлюЧae:
-:.:.eнтниЙ pИзИК, пoв'язaний 3 HeгaтивниMи нaслiдкaми кoливaнHя цiн нa бopгoвi цiннi пaпеpи тa пoxiднi

Еlr i .  IЭ tsi iHстpyMеHти пpoЦeHтнo| стaвкИ;
-;.этягoM )btв poкy КУA для Фoндy не здiЙснювaлo oпеpaцiЙ з бopгoвИMИ цiнними пaпepaMИ тa пoХltнИMи

ш]*.:-эОвими |HстpyMентaMи. Фoнд Ma6 в aктивax бopгoвi цiннi пaпеpи, якi oблiкoвyютЬся зa спpaвeдЛИвoю Bapт|стю.
-'. jэвиЙ pизик, пoв'язaний 3 нeгaтИBHиMи нaслiдкaми кoлиBaHHя ЦiH Ha пaЙoвi цiннi пaпepи тa пoХiднi фiнaнсoвi

*n,.:*еБй]-бaзoвИM aктИвoц Якиx r тaкi цiннi пaпepи. Фoнд нe здiйснюe oпеpaцiТ з пoxiдними фiнaнсoвими

nс-:,vе*гaми, бaзoвим aKтивoM якиx e пaйoвi цiннi пaпepи. | laЙosиЙ pИ3Ик e знaЧниM для Фoндy, oскiльки фiHaHсoBi

фФЕli.- iT офopмoвaнo 3a paxyHoк пaйoвиx цiнниx пaпepiв. Пpи виявленнi тa yпpaвлiннЯ пaЙoви|M pИзИкoM

1пtir::-.:9тЬся п|дгoтoBKa дocтoвipниx дaниx i eфeкгивних Meтoдик, тaкИx, як poзpaxyHoк pИзикoвoТ вapтoстi (VaR),

Iтr;e:.-эстyвaHHя для oцiнки xapaкгepy тa вapтoстi pиHкoвиx пoзицiй i для oЦiнки piвня pинкoвoгo pизикy. Taкoж

*.-..".yj ' ,"я бeк-теcтyвaння дЛя пop|вHяння з фaкгинними peзyлЬтaтaми oцiнoк i пpипyщeнь, зpoблениx з

ilШЧЕrГr'3Т3HHЯм дaнИx i Meтoдик' 3aзнaЧеHих ни)|(Че.
ia-ютниЙ pизик, пoв.язaниЙ 3 HeгaтиBнИMи нaслiдкaми кoливaння кypciв iнoзeмниx вaлют тa зoлoтa. ФoHд нe

lД;fu::-{ €  3ogH|шHЬoекoнoмivнy дiяльнiсть, не Ma6 paхyHкy y зoлoтi, aлe Mae вaЛютHиЙ paxyнoK 3 He3HaЧHИMИ

@Lт|Р_iieми Koшт|в.
-:aaoниЙ pи3ик, пoв'язaниЙ з HeгaтиBниMи нacлiдкaми кoлИвaHHЯ цiн нa пoxiднi фiнaнсoвi iнстpyменти' бaзoвим

шlгЁ]э":v якиХ e тoBapИ. Фoнд нe здiйснюe oпеpaЦiT з пoхiдними фiнaнсoвими iнстpyмeнтaми, бaзoвим aктИвoM якИx e
.:e;f..'

. Эu\uК лiквidнocmi - pизик вИникHеHня збиткiв в yстaHoви y зв'Я3кy з неMo)кливiстю свoeчaсHoгo викoHaHня

шlгр;:ъl в пoвHoMy oбсязi свoiХ фiнaнсoвиx зoбoв.язaнь, He 3a3нaвши пpИ цЬoMy нeпpиЙнятниx втpaт, внaсл|дoк

&'L;Iir]l--ЭCтi дoстaтнЬoгo oбсягy висoкoлiквiдниx aктивiв. КУA здiЙснюe кoнтpoлЬ лiквi.Цнoстi шляxoM плaHyвaHHЯ

й.--. лiквiднocтi. КУA aнjлiзye тepмiни плaтежiв, якi пoв,язaнi 3 дeбiтopсЬкoю зaбopгoвaнicтю тa iншими

@l*iЕ-:.вимИ aктИBaМИ, зoбoв,язaнняMи, a тaкoж пpoгнOзнi пoтoки гpoшoвиx кoштiв вiд oпеpaЦiЙнoi дiяльнoстi.

..-эaвл|Hня pи3ИкaMи кepiвництвoм КУA для Фoндy здiЙснюrтЬся нa oснoвi poзyмiння пpИчИH винИКHeHня pи3икy'

шl,l]l=,{ ]'-ЭТ oцiнки Йoгo мo)клиBoгo Bпливy нa вapтiстt чИстИx aкгивiв тa 3aстoсyвaння iнстpумeнтapiю щoдo Йoгo

TЕшi l : ( : €H | - |Я .
*.l д, здiЙснюe yпpaвлiння pизикaMИ пopтфелю Фoндy, в тoMy числi нa пiдcтaвi oцiнки динaмiки вapтoотi чИстИХ

&*-Ёэ з Фoндy. Poзpaxyнoк зaзHaчeнoгo пoкaзHикa для Фoндy (вiдпoвiднo вИMoг чИнHoгo зaкoнoдaBствa) здiЙснюrться
, 'ai .a Кваpтaл.

3':-oвiднo дo зaкoHoдaвствa oптИMaлЬHe 3HaчеHHя зaзHaчeнoгo пoкaзHИкa зMенЩeння зa Квapтaл вcтaнoвлeнo Ha

Д8- -э бiльц:e 25o/o.
-: 'э-ЯгoI\' 2019 poкy зaзнaчeний пoкaзHиK Фoндy стaнoвиB
]а  .  кв  (з1 .03 .2019)  <<-1,2838ok>> пop iвнянo з  31 .12 .18p. ;
3; 2 кв (3o.06.2019) <<-0,17ok>> пopiвнянo з 3' l  .03.19p..;
3": З кв (30.09.2019) <<-o,0,22зo/o>> пopiвнянo з 30.06.19p.;
j"э r кв (з1 '12.2019) <<1 ,2838o/o>> пopiBняHo з 30.09.,|9p.
j;-з.aчeниЙ пoкa3HИк нe пepeвищye oптиMaлЬнoгo зa3HaчeHня' встaHoвлeнoгo зaкoнoдaвствoM.

tilli::eлЬ oЦ|HкИ KpeдИ.*,*.p,зикiЬ Фoндy зaзнaЧeнa y Пoлoжeннi <Пpo opгaнiзaцiю бyjffaлтepсЬкoгo o01!цy ч
дйrП:э,.пoлiтикy> зaтвеptжeнoгo Пpoтoкoлoм зaсiдaнHЯ Haглядoвol paди Фoндy вiд29.12'2017 poку Ns 29-12|2017-

]_э.cм нa 31 '12'2018 тa 31 .12'2019 poкiв дeбiтopськa зaбopгoвaнicть Фoндy вiдсyтня.
-эсpмaцiя щoдo недискoнтoвaниx плaтeжiв зa фiнaнсoвими зoбoв.язaннями Фoндy в poзpiзi стpoкiв пoгal iJeнHя

.]lЕе:-?зЛeHa HaстyПHиM l

DiI. щo зaкiнчився 31
гpУдня 2019 poкy

to 1 мiсяця Biд 1 мiсяця
дo 3 мibяцiв

Biд 3 мiсяцiв
дo 1 poкy

Biд 1 poкy
дo 5 poкiв

Бiльшe 5
poкiв

Bсьoгo

i 2 3 5 6 7

l{шшг.f'ЭстpoКoв| п 03 И кИ
jfiш-+qэ

Тlс..:вельнa тa iншa

lшp""/гЭосЬкa
- - r i , . F . ^ э e U | . т L

30 24 54

Гшт.:'- - а забopгoвaнiсть,зa
щ.:t-poкoBиMИ
шй.r:,в gзaннямИ

&ыoгo 0 з0 24 54

РiL щo зaкiнчився 31
гDYдня 20,l8 poкy

.Qo 1 мiсяця Biд l мiсяця
дo 3 мiсяцiв

Biд 3 мiсяцiв
дo 1 poкУ

Biд 1 poкy
дo 5 poкiв

Бiльшe 5
poкiв

Bсьoгo



РIк. Щo 3AкIнчиBся 3,l.12.2019 Poкy
пPиМITки.цo PIчtIoi ФItIAнсoвoi 3BlтltoстI пAт <к}IIФ3т <IнЕкo.пPямI IнBЕсTицII> 3A

-:)r .эзeлЬHa тa lHЦJa
rшi:/-opсЬКa

. -:{la 3aбopгoвaHiстЬ 3a
;:Е.:-этрoКoBиMи
](: '- ': э язaHняMИ

Е.tЬoгo

....A здiЙоHюо yпpaBлiHHя кaпiтaлoM (aкгивaми) Фoндy з Meтoю дoсягHeHHя HaстyпHих ц|леИ:

. збepeгтИ спpoцo)кHiстЬ Фoндy пpoдoв)t(yBaти свbю дiялЬHiстЬ тaк, щoб вiн зaбeзпeЧyвaB дoхiд дЛя yчaсHикlв

!]t i ' .  т? виплaTИ iншим зaцiкaвлениM стopoнaM;
. зaбe3печИтIA |1aлeЖ|1ИЙ пpИбyтoк yЧad]икaM ФoHдy 3aвдякИ дивepсИфiкaЦiТ iнBeстИцiЙнoгo пopтфелю ФoHдy,

шrn * 1,| 'зацiТ pи3ИКiв, Ha якi нapa)i(aeтЬся ФoHд, тa Bикoнaння iншиx фyнкцiЙ, всTaнoвлeHИx зaKoHoдaвствoM.
-- ' i  здiЙснюe oгляд стpyктypи кaпiTaлy (aкrивiв) Фoндy нa пoстiйнiй oснoвi '  Пpи цьoмy КУA aнaлiзyе BapтicтЬ

пmт-a_У (aкгивiв) тa пpИтaMaHHi Йoгo склaдoвИM pи3ики. Ha oснoвi oтpиMaниx вИснoBKiв КУA зtiЙснюо pегyлюBaHня

.}_;-y jaггивiв) Фoндy шляxoM вiдЧyжeHня/пpидбaння фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв тa iнLДИх aКтИBiB' BiдпoBiдHo дo

'.{.шe-,'цiйнoТ дeклapaцij Фoндy' 
9. Пoдii пiGля дaти бaлaнсy

]-эиятливi тa неспpиЯтливi пoдii мiж дaтoю 
"й"дu''" 

6aлaнсy i дjтoю зaтвepдx<eнHЯ-фiHaнсoвoj звiтнoстi 28

mг.:.:20.19 poкy, Maли мiсцe, a сaмe: 3a aкцiями ПpAT <<ГoТЕЛЬ.<Пofl|ЛЛЯ> y лютoмy 2019 poкy були пpисyтнt

,шi.1!' +o BплИнyли нa фiнaнсoвиЙ peзyльтaт Фoндy з-42018 piк. .
-:: Й пicля дaти бaлaнсy (28'02.2020 poкy) не вiфyвaлоcя.

i
-,.е.: Haглядoвo] paди l.. 

-
-,:] oКH|ФiТ (|H.Екo-пPЯM| |HBЕстИцlТ) 1,

t-'
i;,
t

8- Упpaвлiння кaпiтaлoм

t:-\*-*

Лaнтyшeнкo o.M
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