
-

ПPиMlTки Дo PIчнoi ФIнA}IсoBoi 3BITIloсTt ПAT..кнIФ3T..IнЕкo PIAЛ ICTЕЙT'

3A Plк, Щo 3AкIнчиBся з1.12.2019 Poкy

nPиMlтки дo PlЧHoT olнднсoвoi 3вlтHoстl
пyБлIЧHoгo AкцloHЕPHoгo ToBAPиствA

кКoPПoP ̂ тlzla+lАЙ HЕдиBЕPсиolкoвAHиЙ lHBEbтицlЙниЙ ФoHд зAКPитoгo типy кlHEКo PlAл !стЕЙT)
3A P|к, щo 3AкIHчиBсЯ 31 гPyдHя 2019 Poкy

1. oснoвнi в iдoмoстi
1.1. Зaгaльнa iнфopмaцF пPo пyБлI-ЧHЕ-AкцloHЕPHЕ тoBAPистBo

кКoPПoP ̂ тlАBHИЙ нЁдйЁЁЁсйolкbd ^Hv|Й lHвЕстицlЙниЙ oсiнд зAкPитoгo типy (IHЕкo PlAЛ lстEЙт,)

, l .2. Biдoмoстi пpo кoмпaнiю з yпpaвлiння aктивaми

Пoвнe нaЙмeнyвaння кoмпaнiT з  yпpaвлiння aКтИвaми -  тoBAPИсТBo 3 oБMDКЕHoЮ BIДПOBIДAЛЬH|сTЮ
(КOMПAH|Я 3 УПPABЛ|HHЯ AКТИBAMИ к|HEКo-|HBEсТ) (дaлi Кoмпaнiя aбo КУA).

|дeнтифiкацiйний кoд зa eДPпoУ 21599716.
йi.ц".""*oд*"*"". oзo39' M, киTв' вyл. Mикoли гpiцчeнка, бyдинoк 18, HoMeр тeлeфoнy тa фaксy: (044)20'|-64-19,

(044\224-92-60.
вид дiЯлЬнoстi зa кBЕд: 66.з0 Упpавлiння фoндами,

. куА jap"eс'poвана ГoлoсiТвськoю paйoннoю в мi'тi киrвiдepжaвнoю aдмiнiстpацiсю 20,01.2004p.
КУA мie Лiцeнзiю нa пpoваджeннi пpoфeсiйнo-l дiЯJiьHocIi нa фoндoвoмy pинкy _ дiялЬнocтi з yпpавпiння активаMи

iнйryцiйниx iнвeстopiв (дiялЬнoстi 3 yпpaвлiнHя a*тивa[,tи), ч9.в,'дaнa Haцioнaльнoю кoмiсirю з цiцниx пaпepiв тa

+Ь"дj"Ъio p""*y t"адiлi 
j i.'tкцпор) згiднo piшeння Ns 146 вiд 09'02.2016 poкy, стpoк дii з 19.04'2016 poкy нeoбмexeний,

дoгoвip з yпpaвлiння aKIивaMи Фoндy N9 P|1 вiA25.12'2014 poку'
гeнepaлЬний диpeKгop - БopoдинeцЬ oлeнa BiкгopiвHа.

2. загалЬrtа oснoва фopi,ryвaння фiнaнсoвoi звiтнoстi
2.l. дoстoвipнe пoдання та вiдпoвiдHiсть |iлсФз
Фiнaiсoва зiiтнiсть Фoндy r фiнансoвoю звiтнiсгю 3агаЛьнoгo пpизнaчe'Hя, яка сфopп,oвaнa 3 мeтoю дoстoвlpнo

пoдaнHЯ фiнaнсoвoгo сгaнy, фiнаHсoвиx peзyльтатiв дiяЛЬнoстi тa гpoщoвиx пoтoкiв Фoндy для задoвoлeння

iн6Ьpмацiиних пoтpeб шиpoкoгo кoлa кopистyвачiB пpи пpийняттi ними eкoHoмiчниx piшeнЬ'
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Пoвнe Haймe}|yвaння
ПУБЛlЧHЕ AКцloHЕPHЕ ТOBAPИсTBO
H ЕДИ B Е PсИ Ф | КOBAH И Й l H B Е Cт ИЦ||Аl+tАЙ oo нД к 3АКP ИTo Гo
lсTЕЙТ)

(КoPПoP АтlАBHLАl/1
т|АГ1У кIHЕКo PIАЛ

Cкopoнeнa нaзвa ПAТ кКHlФ3T кlHЕКo PlAл lстЕитD

Кoд eДPПoУ 34т14705

opгaнiзaцi йнo.пpaвoвa фopмa AкЦioнepнe тoBapистBo

Tипn вид та клaG Фoндy f f iнЁДивгpCИФ|КoBAHИЙ|HBЕCТИЦ|lАHlА|АФoHДзAКPИТoГo
TИгlУ

PeестpaцiЙнуlЙ кoд зa сдPlсl 132742
t

Cтpoк дiяльнoстi Фoндy Дo 17 сepпHя 2027.poку

cвiдoцтвo пpo внeсeння
Фoндy дo 6.qинoгo дepжaвнoгo
peсGтpy iнститщiв спiлЬнoгo
iнвeстvвaння (eДPlCI)

Giдoцтвo пpo вHeсeння iнститрy спiльнoгo iнвecтyвaння дo eдИHoгo дepжaвHoгo
peeстpy iнститyтiв спiлЬнoгo iнвeстyвaнHя N9 742-1 вiд 05' 11'2012 poкy

flaтa внeсeння ICI дo eДP|Cl 17 сepпня 2007 poкy
.Цaтa видaнi свiдoцтвa 05 листoпaДa 2012 poк

Miсцeзнaxoд)кeння 03039, м. КиТв, Byл' Mикoли Гpiннeнкa, бyдинoк 18

oфiцiйнa стopiнкa в lнтepнeтi www.ineko-invest.сom

Aдpeсa eлeктpoР| }|oТ п olltти lena@ineko.сom

oснoвнa мeта дiяльнoстi
мeтoю дiяльнoстi Фoндy e oтpИMaHня пpибyткy tllляxor\л здiЙснeння дiяльнoстi зi

спiльнoгo iнвeстvвaння

Пpeдмeт дiяльнoстi

пpeдмeтoм дiяльнoстi Фoндy о пpoBaд)кeння дiяльнoстi iз спiльнoгo iнвeстyвaHHя,
пoB'язaнoТ iз oб'oднaнням (зaлyнeнням) тa poзмiщeнHям (вклaдeнням) кoштiв yнaсникiв

Фoндy тa дoxoдiв, oтpИMaHИХ Фoндoм Biд здiЙсHeHHя дiяльнoстi iз спiльнoгo

iнвeстvвaння

BиАуt дiяльнoстi
@сЬвиxпoслyг(кpiмстpaхyвaннятaпeнсiЙнoгoзaбeзпeveння),
н.в ' i .v.  (КBЕД 64.99)

oснoвнi нaпpямки дiялынoстi

lнвeстyвaння y пpoпnислoвy (в тoмy числi бyдiвeльнy, тopгiBeЛЬHy, eнepгeТИЧHy'
мeтaлypгiЙнy, мaшинoбyдiвнy) гaлyзЬ' гaлyзi iнфopмaцiЙниx тexнoлoгiЙ, фiнaнсoвy,
стpaxoBy тa фiнaнсoBo _ кpeдИтHy дiяльнiсть, iнвeстyвaння B пiдпpиrмствa, яКi HaдaютЬ

в opeHдy aбo eк.сплyaтaцiю влaснe aбo opeндoвaHe Hepyxoмe MaЙHo, tllЛяxoM

3aлyЧeHHя кoштiв в кopпopaтивнi пpaвa, цiннi пaпepи, Hepyxoмiсть, зaзHaЧeнИx гaлyзeЙ

з ypaxyвaнням oбмёжeHЬ, BcтaнoвлeнИx чиHHиМ зaкoHoдaвствorvl УкpaTни тa в iншi

aктиBи. нe зaбopoнeнi чинниM зaкoнoдaвcтвoм УкpaTни

Екoнoмiчнe сepeдoвищe
фyнкцioнyвaння Фoндy

3aкoнoдaвствo i нopмaтивнi дoкyмeнтИ, якi вплИBaЮтЬ Ha eкoHoMIЧHy сИтyaЦlю B

УкpaТнi, o npeдМeтoм ЧacтиХ змiн, тoмy aктиви Й oпepaцiТ Фoндy MoжyтЬ нapaжaтИся Ha
pИ3Ик y paзi пoгipшeння пoлiтичнoT i eкoнoмiчнoT оитyaцiТ, в тoмy числi Й y зв'язкy з

пooвeдeHняM aHтитepopИстИЧ1{oТ oпepaцiТ y.ЦoнeЦькiЙ тa ЛyгaнськiЙ oблacтяx

с ' , . . . -  на 3 l  гnvлня 2019 ooкvта 31 гDvдt|я 2018 poкvvчасникa]\nи Фoндyoyли

Учасники Фoндy: 31.12.2019 31j2.2018

% %

2634504838 Кoп илoв .[eн ис BaлepiЙoвиv 99,9868 99,9868

1 82З420420 Кoп илoвa oльгa Boлoдимиpi внa 0 ,0132 0,0132

Bсьoгo 100,0 100,0
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пP}ln.lIткIl дo PIчнoi ФIllAtlсoвoi звIтIloсTI пAT (кнIФзт <lнЕl{o PtАл IстЕЙт'
зA Pllс щo зAкIIiчився з1.12.2019 Poкy

кoнцeпryaлЬHoю oснoвoю фiнaнсoвoТ звiтнoстi Фoндy 3a piк' щo закiнчився 31 гpyдня 2018 poкy' e t'iжнаpoднiJтadдаpти ф|нaHсoвo., 3вiтнoстi (MсФ-3), включaючи Miжнapoднi Ыандipти бyхгaлтepськoгo oблiкy 1MiБol та тлyмaчeння1fi|vlФз. пКт)' видaнi Paдoю з MЬкнapoдHиx стандаpтiв бyiгiлтepcьйгo oблiкy (PмсБo)' в peдaщii vиннiй на ,l сlчHя 2018рoкy' щo oфiцiйнo oпpилюднeннi на вeб-саитi мiнiстЬpсгвi 6i"""ЬЁй*o"т*,,пiдгoтo,лeнa кУA фjнaнсoва 
:":'11'. :,]]" 

'" ti". oй"*",.1"Ьp"*""" вiдпoвiдaе всi|t,l вимoгaм чинниx MсФ3 звpаxyванHям змiн, внeсениx PMоБo' дoтpимaння якиx зaЪeзпevyс дoстoBipнe пoдання iнфopMaцiT B фiHансo'iЙ звiтнoстi'а сa[,|e' дopeчHoТ, дoстoвipнoT' зiстаsнoi тa зpoзyмiлoi iнфopMaцiT.
пpи фopмyваннi фiнaнсoBoT звiтнogтi кyA 

-кepyв"ni"j 
i"io* виl'oгами нaцio'алЬtlиx закoнoдaвчиx тa нopмaтивних

3;l;.ffff"9d;:",."цiT 
i вeдeHня бyxгалтepсЬкoгo oблiкy та складання фiнaнсoвo'l звiтHoстi в vкiaтнi, якi He пpoтиpiчaтЬ

y пopтфeлi Фoндy пpисyтнi aкги^ви (кopпopaтивнi пpaва) з чаGгкoю вoлoдiннЯ|M 50 i бiль|.iJe вiдсoткiв: тoB (PBп.зDl50%)' тoв (ABтoЦЕHтP (N4oтoP^сlтli tb+'6ои1 тod;й;.й;;;;"кy (BoсxoдD (5o%)'Bpаxoвyючи пoлo)кeннЯ 
""..i'.. io^- :[ч"in,дo""""_-Ьi,!""o"a звiтнiстЬD Фoнд е iнвeстицiйнип4 сyб'€ктoм.oспoдapювaння тa нe кoнсoлiдye фiнансoвy звiтнiстЬ'

2.2. McФз, я$'i пpийнятi, алe щe нe на6yли vиннoстi
B складi моФ3, oфjl{jйнo навeдениx нi вeб-сaЙтi мiнiстepсгвa фiнансiв Укpаiни, oпpил|oднeнo стaндapт MсФ3 16(oр^eнд.а>' який нaбyвar чиннoстi o1 сiчня 2019 poкy.
зa КyA та piЩeнням кepiвництвa.Фoндy-Mсo-3 lЪ <opeндa> дo дати нaбyгrя чиllнoсгi He зaстocoвy€тЬсяoчiкyеться, щo застoсyваннЯ 

|.с-!!. 
'-о_ 

1Qoенлa; ;Jьyд"_;,;;; сyггeвий вплив ,.,a фi'aнсoвy звiтнiоть Фo'дy,вpaxoвyючи' щo Фoнд opeндye нeжитлoв-e пPицiЦe"""' 
" "*oмy 

,"a*oдитЬся oфic' 3гiд]ro iqoгoвopy opeнди N9кл 626/1 вiд01,1 1 1з p, (opeндoдaвeць - тoв кAЛЛАЙтг.iдeiти+i*jцiпн"й i"д йpй V'чнс'i oco6v| 33542151)' Який нe e дoвгoстpoкoвим'2.3. валютa пoданflя звiтнoстi тa фyнкцio,а""ia 
"а-","iа,.Ь!'iйТo*py.n"""',,."iу;xJ""'i.:T;;,ill""Тl"JtЪ"""flx""6yнкцioнaльнiи вaлйii' "1.o"Ъ "i.iio""n""" валютa yкpalни - гpивня' складeнa y

2.4. припyщeння пpo бeзпepepвнiсть дiяльнoстi
Фlнaнсoвa звiтнiстЬ Фoндy пiдг.oтoвлeна вихoдячи з пpипyщeння бeзпepepвнoстi дiяльнoстi, вiдпoвiднo дo Якoropeалj3aцiя afiивiв i tloгашeнн" -б=o"-::1l! вiдбyвaстЬоЯ 

" "oirii",""и*oт дiялЬнoстi. Фiнaнсoва звiтнiсть He включа€кopигyвaння' якi нeoбхiднo u,o u^.:!::i-"'] 
" 

'o'y 
",n"д*y,.якби 

Фoнд..нe 
"i. 

npoдo"*йi"- й"ni'" .д,и"*""*"ф|нaнсoвo-гoспoдapсЬкoi дiялЬнoстi вiдпoвiднo дo пpинципiв бёз.пepepвнoстr дrяльнoстl.oцiнюючи дopeчнiсть npипyщeння-фo oeзnеp"Ё""iЁi' iпpйni."il*-',и n"p"o""n о.pe дo yваги вcю нaЯвнy iнфopмaцiюцoдo майбrтнЬoгo - щoнaйr,{eнщe на.l2 мlсяцij з кiнця iвiтio;;;;йy, aлe r]e oбмeжyючись цим пepioдo[4.2.5. PiцJeння пpo затвepд)кeннЯ фiнансoвoTзвiтнoЪтi
@|нaнсoBa 3вiтнiстЬ ФoнАу, cyJ:|aДeнa 28'o2,2o2op'

""":в]::::зi"^ д:..д",::9.ll l!" 
yпPзвll!ня активами Фoндy N9 P|-1 вiд 25'12.2014 3i зMiнaми тa AoпoвHeння.ltи КyAзaoeзпeчyс вeдeHня в yстaнoвлeнoMy пopядкy бyxгалтepсьioгo oблiкy ooндy. КУA 

"""Ь "й"""iдЪ,i"Ь* 
за нaлeжнeзабeзпeчeння вeдeння в yстaнoвлeнoмy *p"'д*y oy","ni"Ё""*ййi*/oo"дy.

Biдпoвiднo пpoтoкoлy HaглядoвoL pади сi.,-o'iду t'tn2э-iitz6l-i-l'''-Ъ,д zo.lz.zols poкy yпoвHoвaжeнoю oсoбoю HaiiдписaнHя piчHoT фiнaнсoвoT зBiтнoсгi ФЬндy e гoлЫiа аoЪ vnБ" ir"l.n"дБ"o' p"д,.звiти пiдписyються гoлoBoю aбo 
':lel-9y' Hзглядoвor цад" iа 

"Il* 
отатyry Фoндy винoсятЬсЯ нa зaтвepд)кeннЯзагaльними збopами yчасни{iв Фoндy' щo здiйснюстЬсЯ дo з'o Бьн" poil, нaстyпнoгo зa пoтoчним.H] yчaсHики кУA, нi iнцJi oсoби нe мaютЬ npa"" 

""oЬ"'" 
j"ь, iJ iьr фiiaнсoвoi звгнйi пiсля i1 зaтвepд)кeннЯ дoви1yскy,

2.6. звiтний пepioд фiнансoвoi звiтнoстi
.,,;";'jJъъТ#^"Iu, зa якиЙ фopмyeтЬся фiнaнсoвa звiтнiclь, ввal(а€тЬся калeндapниЙ piк' тoбтo пepioд 3 01 ciчня пo 31

стaндapт|в фiнaнсoвoT
вaHa 3 BaHняM

зBiтнoстi, дo
вИМoГ MCФз.

3 в lтt] oст|
ЗвrтниЙ пepioд фiнaнсoвoТ
3в|тHocтi
бaлютa зв|тHoстl
oдиниця вИмipy

lдeнтифiкaц iя фiнaнсoвoТ
З Blтнoстi

Cклaд фiнaнсoвoТ звiтнoстi

Piшeння пpo oпpИлюдHeHHЯ
фiнaнсoвoТ звiтнoстi

28 лютoгo 2020 poку

КaлeндapниЙpiк'тoот

Фiнaнсoвa зBiт|-tiстЬ с
Baлютa пoдa*ня звiтн
Baлютa УкpaTни - гpивHя, сKлaдeнa У тv1cячaх гpИвeнЬ.
oкpyглeнi з тoЧHiстЮ дo ЦiлИХ тИсяч гpивeHЬ

Baлют| '  якoЮ с HaЦioHaлЬHa
Bсi  дaнi  фiнaнсoвoi .  зв iтнoстi

Фiнaнсoвa 3вiтнiстЬ Фoндy с 6iнaнсoвoю зв

:P.",|"Y:::,:...,:.. y:]:"- дoстoвipHoгo пoдaнHя фiнaнсoвoгo стaнy, фiнaнсoвиxpeзyлЬтатiв дiяльнoстi, pyХy гpoшoвИХ пoтoкiB тa Bлa;;;. йnii"ni i пi,'l';;;
у:T,"]-.t':::1"-'?,_:'iтнoстi зa звiтнИЙ пepioд, яК; ; кopИсHoю для шИpoкoгo кoлaкopИcтyBaЧiв пpи пpиЙHяттi HИMи eкoHoMiчHИХ piшeнЬ.

пoлiтИк тa iншi пoяснюBaльнi пpимiткИ, склaдeнi згйнЬ ;;йёьo , '  <<Пoдaння
фнaнсoвoT звiтнoстi>

Пepeлiк тa нaзви -фopM фнa}lсoвoT
встaHoBлeHИM HП(C)Бo 1 (зaгaлЬHi вИMoги дo фiнaHсoвoT звiтHoсTi).
Фiнaнсoвa 3BiтHiстЬ Фoндy вKлючar нaстyпHi фopми: Фopмa Ns 1.Бaлaчс (3вiт пpo
фiнaнcoвиЙ стaн) F{a-91 ] 2.2o19p.; Ф.gnчa iчsz-зЬi i  пpo фiнaнсoвi peзyл ьтaтv1 (3вiт пpoсyкyпHИЙ дoxiд) зa 2019p.; Фopмa N9 3- 3вiт пpo pyx гpotJJoвиx Кol 'J lт iв (зa пpямимMeтoдoM) 3a 2019p.' Фopмa N94 _ 3вiт пpo вл;сHii кaпiтaл 3a 2o18p.; пpимlткИ дopiчHoТ фiнaнсoвoT звiтнoстi зa 2o19p , щo MiстятЬ cтИcл|/|Й B.л|<лap, сyттeBИX oблiкoвих
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ПPиМITки Дo PIчHoi ФItlA}lсoBoi 3BITнoсTI ПAT <<кHIФзT <<IHЕкo PIAЛ lСTЕЙT'

ПpинципиBeдeнHя
эVХгaлте oблi

Q. Пpинципи oблiкoвoТ пoлiтики
3.1' Cyгтсвi пoлoжeння oблiкoвoT пoлiтики

- opгaнiзaцiЯ i мeтoдoлoгiя бyxгaлтepськoгo oбЛiкy Фoндy здiйснюсться вiдпoвiднo дo (пoлoження пpo opганiзaцiю.y]xгалтepсЬкoгo oблiкy.та oблiкoвy лoлiтикy) пуьлlчнoгo Aкц|oHЕPHoгo тoBAPИствA (кoPhoPAтИBHЙЙ
н Е.цивЕPсИФ|кoBAнИЙ |нвЕстИц|ЙHиЙ ФoHД зAкPИтoгo iипy utнЁкo ilдл 

_rсiвит"l 
.aтвepllжeнoгolooтoкoгoпI 3aсiдaння HаглядoBo.i pади Фoндy.вiд 29'12,2017 poKу N92g-12|2o17-2' якe о6opмo"ай вiдпoвiднo дo вимoгl"1i)кнаpoдниx стaндapтiB фiнaнсoвol.зBiтнoсгi' вiдпoвiдалЬним за opганiзaцiю oблiкoвoт' кoнтpoльнoT й iналtтиvнo-t poбoти

у Фoндi e гeнepaлЬний диpeктop l(У.A,- Якe здiйснюе yпpaBлiння aKтиBaMу| Фoндy нa пiдстаBi дoгoвopy пpo yпpавл|ння
afiивaми Фoндy N9 P|-1 Biд 25.12.2014 poкy' та вiдпoвiднo дo закoнoдaвствa. dабeзпeчeння ЪyxгaлiJpсЬ*oio oолi*y yФ0нд викoнyс вiддiл бyxгaлтepiT кУA Ha чoлiз гoлoвним бyxгaлтepoi,l.

ця фiHaнсoвa звiтt|iсгь пiдгoтoвлeна на oснoвi iстopиннoI сoбiвapтoстi та спpaвeдливoT вapтoстi aбo а[4opтизац|ЙнoiсoбiBapтoсIi oкpeмиx фiнaнcoвиx iHстpyMeнтiв вiдпoвiдt|o дo MCФ3 9 <ФiнaнсЬвi й;pй";;"' 
-; 

;;ж lнвecтицiЙнoTнepyхoMoотi Якa вiдoбpaка€тЬсЯ зa спpaвeдливoю вapтicгю вiдпoвiднo дo MсБo 40 <|нJeстицiйнa нepyxoмiсть>' oцiнкaэпpaвeдливoi ваpтoстi здiйснюeтЬся_з викopистaннЯl'' мeтoдiв oцiнки фiнaнсoвиx iнстpyмeнiiв, дoзЁ6n"*",. мIсФз 1зuoцiнки за спpавeдливoю ваpтjстю). тaкi мeтoди oцiнки ъключaютЬ викopистанHЯ спpaвeAливoT вapтoстi як цiни' якa бyлa. тpиманa 3а пpoд3)к активy' aбo сплачeна за пepeдaчy зoбoв'я3ання y звичaйHiй oпepaцii мiж y"aсникa[4и pинкy нa датyэ.,1нки 3oкpeмa' викopистан|'lя бipx(oвиx кoтиpyвaнь iбo дaниx пpo пoтoчHy pинкoвy вapnсть iHLUoгo aнaлoг|чнoгo зa.аoа{-epoм |нстpyментy' aнaлiз дискoнтoвaних гpoLДoBиx пoтoкiв абo iншi мoдeлi визнaчeння спpавeдливol ваpтoстi.leрeдбaчyвaна спpавeдливa вapтiсгЬ фiнaнсoвиx aктиBiв iзoбoв'язaнЬ визначaeтЬся 3 викopистан|-lяМ нaявнoТ |нфopмaцi-l-co pивoк i вiдпoвiдниx мeтoдiв oцiнки
3.2. 3агальнi пoлoження щoдo oблiкoвиx пoлiтик
3'2.1' ocнoвa фopt|4увaння oблiKoвux noлimuк
oбл]кoB] пoлiтики - кoнкpeтнi tlpинципи, ocнoви' дol4oвлeнoqгi' пpавила тa пpaктикa, застoсoваHi сyб'rKгo|t4-э..Oдapювання пpи склaAанHi тa пoданнi фiнaнсoвoi 3вiтнoотi' lvlсФ3 навoдить oблiкoвi пoлiтики, якi, за виснoвкoмDl,1сБo дaютЬ змoгy скласти такy фir]aноoвy 3вiтнiсгЬ, яка мiститимe дopeчнy тa дoстoвipнy iнфopмацiю пpo oпepaц|i' iншi.:: тa yмoви' дo яких вoHи застoоoвyютЬсЯ' тaкi пoлiтики нe слiд зacтoсoвyвaти, якщo вплив Tх зaсгoсyвaння с-. :, ' _с в им
oбi кoвa пoлiтикa ФoHдy poзpoблeнa кУA тa 3aтвeppкeнa кepiвництвoм Фoндy вiдпoвiднo дo виlaoг |vlсБo 8 (oблiкoBi-..-ruj 3|^!i|1t4 в oблiкoвиx ol.l iнкax тa пoмилкиD та iншиx чинниx MCФ3' зoкpeйa' йсoc g u.oi*a"io"i i*-py'."'", ,"...ээз i5 (дoх]A вiд AoгoвopiB з клiснтaми).
з.2.2' l|]фopмaцiя t|po зI|,i,ru в odлiкoвux noлimuкaх
iJ'A cбиpa6 та зaстoсoвyr длЯ Фoндy oблiкoвi пoлiтики пoслhoвнo длЯ пoдiбниx oпepaцii' iнших пoдi.l aбo yMoв' якщo'..эcз '(oнкpетнo не Bи[,taгao абo нe дo3вoляe визначeння кaтeгopii сгaтeй, для якиx iншi пoлiтйки мoщ.l'бр' дop."",',.з , O ч|iя 2018 poкy y Фoндi зacloсoвy€тЬсЯ MсФ3 15 (дoxiд вiд дoгoвopiв з клiЕнтaмиD' Фoнд oтpимye.oснoвниЙ дoxiдr: ; 'j,]Ьнoстi з yпpавлiння активaми' зaстoсyваннx lvlсФз 15 (дoxh'Biд дoгoвopiв з кni"Ьi"i"o Ъ- 

"iдoбpaкeннЯ:.:,',-этатiв дiЯльнocтi нe [,!aлo сyггевoгo впливy,
.. \-еэ ввицтвoм КyA для Фoндy бyлo пpийнятo piшeння пpo застoсyвання MсФз 9 (Фiнансoвi iнстpyMeнтиD з '1 сiчня::.: эoкy (зaстoоyBaння MсФз paнiщe дати набrгтя ниннoстi дoзЁoляoтЬся). зoкpeма, нoвi вимoгй дo кЛaсифiкaцiTtr -e-ээвиx afiивiв iзoбoв'ЯзaнЬ.

з , с чвя 2018 poкy MсФз 9 (Фiнaнсoвi iнсгpylleнти) мaс нoвy peдакцiю, ЯKа сepeд iнLuoгo пepeдбaчar 3мiцy пiдхoдiв
:: :.,lе-!eння кopионoстi фiнaнcoвиx iнотpyмeнтiв. вpaxoвyючи клaоифiкaцiю фiнaнсoвиx aкгивiЬ'.щo викopистoвyrтЬся::.;эт poзpаxyнoк oчiкyваних кpeдитниx збиткiв застoсoвyeться дo фiнaнсoвиx aктивiв, щo oцiнюютьЬя зaэ..l:.-Й3oванoю вapтiстю. lнфopп,aцiЯ 'пpo oблiкoвi пoлiтики щoдo oчiкyваних кpeдитниx збиткiв нaвЬдeна y пpимiтцi з'з.з,'. -.эpмацiя пpo сy[,tи' oбyl4oвлeнi oчiкyваними кpeдитними збиткaми.нaвeдeнa y po.дiлi 6 Пpимiтoк, 

'

3.2.3' Фopмa ma нaзвu фiнaнcoвux звimiв.lеэeлiк тa Ha3ви фopй фiнaнсoвoТ звiтнocгi Фoндy вiдпoвiдaютЬ вимoгEl|\Л, вотaнoвлeниM Hп(с)Бo 1 (зaгaльH| вимoги:: э нaнсoвoi 3вjтнoстiD' та фopми пpипliтoк, цo poзpoблeнiy вiдпoвiднoстiдo MсФ3.
3'2'4' Memodu noaaння iнфopмaцii у фiнaнcoвux,звimax
з.iдвo |\,4сФз та вpаxoвyючи Hп(с)Бo 1 звiт пpo cyкyпний дoxiд пepeдбaнаe пoдaння витpат, ви3нaних y пpибyткy aбo:.'.-<у за клaсифjкaцieю' oсHoвaнoю нa мeтoдi '.фyнкцii витpai' абЬ ''сoбiваpтoсгi peaлljацii.'' згiднo з,яким витpaти.--аэиф кyють Biдпoвiднo дo iх фyнкцiй як чacтини сoбiваpтocтi чи' |.lапpиклад, Bитpaт на збyг aЬo адмlнtстpативнy

: ; . - D н l с т Ь '

пpeдстaвлeння гpoluoвиx пoтoкiв вiд oпepацiйнo1 дiялЬнoстi y 3впt пpo pyx гpoLrJoвиx кoшт|в зд|Йсню€тьсЯ iз!aэтoсyвaнняп/t пpяMoгo l'eтoдy' згiднo з якиM poзкpива€тЬоя iнфopмацiя пpo oснoBнi Kлaси надхoдxeнЬ гpoluoвиx кot!тiв-'' gv|г|лaт- рoшoвих кoштiв. lнфopмацiя пpo ocнoвнi види rpoщoвиx надxoджeнЬ та гpotJJoBиx виплaт фopмy€тЬсЯ нa- .]ставi oблiкoвих записiв Фoндy'

v

3A PIк, щo 3AкIIIчиBся з1.12.2019 Poкy
зBiтнoстi пiсля iT зaтвepджeнHя дo випyскг poзl\л|щeнHя
ЦiHHИХ пaпepiB
3гiднo п.3 стaтгi 75 3aкoнy УкpaТни (Пpo iнcтитути сп|ЛЬHoгo iнвестyвaння>
(|HфopМaЦiя пpo iнститyт спiлЬl loгo iнвeстyвaнHя poзкpИвaeтЬся в yстagoвлeHoцy
3aкoHoдaвстBoм пopядкy шляXoM HaдaнHя бeзпoсepeдньo yчaсHИкoM iнститyтy
спiлЬl-|oгo iнвeстyвaння (y paзi пpИвaтнoгo poзMiщeння цiнHИх пaпep|в iнcтитуту
сп iлЬHoгo iнвeстyвaння)>
PiчниЙ 3вiт щoдo дiялЬнoсTi Фoндy MiстИтЬ нaстyпHy iнфopмaцiю:
- Poзpaхyнoк Bapтoстi чИстИX aктИвiB Фoндy;
. Бaлaнс тa звiт пpo фiHaнсoвi peзyл ьтaтIА Фoндy
KУA нaдae yчaсHикa[Л Фoндy pivниЙ звiт щoдo йoгo дiяльнoстi в пopядкy,
BстaHoBленoмy PeглaмeнтoM Фoндy, a сaMe:
Пpoтягoм 20 poбoниХ днiB 3 ДaтИ зaтBepджeння зaгaлЬHИMИ збopaMИ yчaсHИкiв КУA
piЧнoгo звiтy щoдo дiялЬнoстi Фoндy КУA нaдae Йoгo yvaснИкaм oдHИM, aбo кiЛЬкoMa 3
HaстyпHИХ спoсoбiB:
- peкoMeHдoBaнИм листoM 3 пoвiдot\4лeHняM пpo вpyчeнHя;

Hя пoв|дoMлeнHя yпoвHoBaжeнiй oсoбi
БyхгaлтepсЬкiЙ oблiК BeдeтЬся y вiд



пPи}'Iтки дo Plчlloi ФIнAнсoвoi звIтнoстI пAт <кIlIфзт (пrЕкo PIAл IстЕйт-
зA Pll(' щo зAкlнчився 3l.12.2019 PoI(y

3.2. oблiкoвi пoлiтики щoAo фiнaнсoвиx iнстpyi,reFтiB
3'3.1. Bu3I'|aння ma oцiнкa фiнaнcoвux iнcmpумe']miв
Ф0нд визнаe фiнaHсoвий aKгив абo фiнaнсoвe 3oбoв'язaння y бaлансi вiдпoвiдHo дo MсФз, кoли i тiльки кoли вoнo отаr

:.эocнoю кoHтpаKтних пoлo}€нЬ щoдo фiнaHсoвoгo iнстpyмeнта. oпepaцiТ з пpидбання aбo пpoдaкy фiнaнсoвиx-:-cумeHтiв визнaютЬся .з зacтoсyвaнням oблiкy за датoю poзpaxyHкy'
за cтpoкoм викoнaння фiнансoвi аKгиви тa фiнaнсoвi зoбoв'язaння пoдiляютьоя Hа пoтoчнi (зi стpoкoм викoнaнHя

j..эв язaнь Ao 12 мicЯцiв) та дoвгocтpoKoвi (зi стpoкo|t{ викoнaння зoбoв'язань бiлЬшe 12 [aiсяцiв)'
Фoнд клacифiкyе фiHaнсoвi aкгиви як тaкi' щo ol.liнюютЬся y пoдaльLJJoMy абo за амopти3oBaнoю сoбiвapтiстю' aбo за

:.эавeдливoю вapтicтю на oснoвi oбox тaкиx чинникiB:
а ' мoAeлi бiзнeсy сyб'eKга гoспoдаpювaння для yпpaвлjння фiнaнсoBими aггивами; тa
6 хаpaпepистик кoнтpaктниx гpolJJoвиx пoтoкiв фiнаHоoBoгo аIсивv'
ФorA визнаe тaкi катeгopi-l фiHаHсoвиx активiB;
. фiнaнсoвi aктиви, щo oцiнюються зa спpaвeдливoю ваpтiстю' 3 вiдo6pажeнням pe3yлЬтaтy пepeoцiнки y-:',.rгкy aбo збиткy;
. фiнaнсoBi aктИвИ, щo oцiнюютЬся зa aMopтИзoвaHoю сoбiвapтiотю.
ccнд вИзнae тaк i  кaтeгop iТ фiнaнсoвиx зoбoB'язaнЬ:
. фiнaноoвi зoбoв.язaння, oцiнeнi зa aмopтизoвaнoЮ сoбiвapтiстю;
. фiнaнcoвi зoбoв'язaHня, oцiнeнi зa спpaвeдлИвoю вapтiстю, з вiдoбpaжeнняM peзyлЬтaтy пepeoцiнки

z-э  збитку.
П;д vaс пepвiснoгo BизнaнHя фiнaнсoвoгo aКтиBy aбo фiнaнсoBoгo зoбoв'язaння КУA для Фoндy oцiнюс iх

: - э aвeД,л ивoю вapтiстю.
nct' аpипинeннi BизHaнHя фiнaнсoвoгo aктИBy пoвнiстю piзниця мiж:
а бaлaноoвoю вapт iстю (oц iнeнoю Ha дaтy пpипИнeHня визнaння) тa
- cтpимaнoЮ кoмпeнсaцiою (вклюнaюни бyдь-якиЙ нoвиЙ oтpимaниЙ aктИв

з. ,3-aЮтЬ y пpибyткy aбo збиткy
мiнyс бyдь-якe Hoвe BзяTe зoбoв'язaння)

c -ансoвий аКгиB oцiнюeтЬся за амopтизoванoю coбiваpтiсгlo' якщo вiH пpидбаваeться з мeтoю oдep)кaння дoгoвipниx.::-.зих пoтoк]в ] дoгoвipнi ylt,toBи фiHансoвoгo активy гeHepyютЬ гpoшoвi пoтoки' кoтpi o сyтo виплата|vи oсHoвнoT cyi/tи тa- ] ] - € r T |8  нa  непoгaшeHy чaстКy  oсHoвнo|  сyMИ.
Ээ.rд визHar peзepв пiд збитки для oнiкyBaнИх кpeдИтHИХ

y пpибyткy

зa Тxньoю

I
збиткiв зa фiнaнсoвИM aктИвoм, якиЙ oблiкoвyeтЬся зa

b

э. . ,  ]  э- l зoвaнoю вapт|стю.
Эб,rrкoвa пoлiтикa щoдo пoдaльшoT oЦiнки фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв poзкpИBaeтЬсянИжЧe y вiдпoвiдниx poздiлax

: - . - . : 3 3 9 '  п o л i т и к и .
З'3,2, Гpoшoвi l<oшmu ma Txнi eквiвaлeнmu-ээroв| 

кoшти сKлaдaються з гoтiвки в касi тa кoЩгiв нa пoтoчниx Dаxvнкаx v бaнкax'
=.в aале|.ти гpoшoвиx кolrЛгiв - цe кopoткoстpoкoвi. висoкoлiквiднi iнЪecтицп' якi вiльнo кoHвepтyютЬся y в|дoм| сyми.::-эзi/х кo!lJт|в | яким пpитaманниЙ нeзнaчний pи3ик змiни ваpтoqгi. |нвeстицiя визначасться 3aзвичaй як eквiвaлeHт-::-:3r'х кoЩтiв тiлЬки в paзi кopoткoгo стpoкy пoгauJeння, нaпpиклaд, пpoтягoм нe бiлЬUJe Hiж тpи [4icяцi 3 дати- .  | : . a . вя
-.эJэв] 

кot]]ти тa Тx eквiBaлeнти МoЩпЬ rгpимyватися' а oпepацiT з ними пpoвoдитися в нaцioнaлЬнiй BаЛютi та в
-. ] э.., - й вaлютi,

.:эемнa Baлютa _ цe валютa iнLUа' нiж фyнкцioнaльHa вaлюта, якa визHaчeна в п.2.3 циx пpимiтoк'-. 
э -cв кoщти тa.lх eкBiвaлeHти ви3наютЬсЯ 3a yмoви вiдпoвiднoстi кр}тгepiям ви3нання аKтивами.

]:;аiЬtrJа oцiнка гpoL!oвиx кoLuтiв здiЙснюrться зa спpaвeдливoю вapтiстю' якa дopiвню€ Tx нoмiнaлЬHiЙ вapтoстi.-э:э:oua oцiнка eквiвалeнтiв rpoщoвиx кoЩтiв, пpeдстaвлeниx дeпoзитами, здiйснюrтЬсЯ 3а aмopтизoваHoю

_е:3:-a тa пoдaльL]']a oцiнкa гpoluoвих кoщтiв та i i  eквiвалeнтiв в iHoзeмнiй вaлютi зAiйcнюсться y фyнкцioнaльнiй
i;,-.:. jа .э.,] iними кypсами HaцioнaлЬнoгo баHкy Укpaiни (HБy).

' . .а3 .б|.!ежeння пpaва викopистaння кoщтiв на пoтoчниx pаxyнкax в y банкax (напpиклад' y випадкy пpизнaчeння HБУ
= .z-,.Э..t !.танoвi тимчaсoвoT aдNtiHiстpaцiT) цi aктиви мoxytЬ бyги клaсифiKoBaHi y складi нeпoтoчниx aкгивiв, У
.f-.L.. .. , , lёя1тя HБy pi lueння пpo лiквiдaцiю банкiвcькoi ycтaHoви тa вiдоyгHoстi Ймoвipнoстi пoвepнeння гpotl joвих
. : -- . з'.J-эrFя rх як aктивy пpипинЯстЬся i ].х ваpтiстЬ вiдoбpaжаeтЬся y склaдi збиткiв звiтнoгo пepioдy.

3.3,3, Фiнaнcoвi aкmuвu, щo oцiнto,omьcя зa aMopmuтoвaнoю coбiвapmicmю-: 
= -а-эcвИх aггивiв' щo oцiнюЮтЬся 3a aМopтИзoвaнoю сoбiвapтiстю, КУA для Фoндy вiднoсить

зa5opeoвaнiсmь, у moму чucлi rloзutru.
de6imopcьку

- :,-. -эс3lснoгo ви3нання l(УА длЯ Фoндy oцiнюe Tx зa а[4opти3oванoю сoбiBapтiстю, 3астoсoвyючи tteтoд eфeKгивнoгo
a : :  a - .4

з::-::эз)ючи aналiз дискoнтoваниx гpoшoвиx пoтoкiв, Фoнд викopистoвyr oднy чи кiльKa стaвoк дискoHry' кoтpi
i:-:з:;.:-ё lepеважаючим нa pинкy HopMам дoхoдy для фiнаноoвиx iнстpyмeнтiв, Якi маютЬ в oснoвнoмy пoдiбнi yмoви i
' 2: 2'- .. '..- / i|/ aключaючи кpeдитнy якIстЬ iнстpyмeнта; зrrлиLJJoк стpoкy' пpoтягoпЛ якoгo стaвкa вiдсoткa 3a кoнтpактoпЛ e
: ' :.=Э-.. а тaкoЖ зaлишoк cтpoкy дo пorаUJeriня oснoвнo.l сyми тa вaлютy' в якiй здiйснювaтиMyгЬся плaтe)кi'....: :.i Фoндy oцiню€ стaнoм нa кoжнy звiтнy дaтy peзepв пiд збитки за фiнaнсoвим iнотpyментoм y poзмipi' щo

. .:-,.. э;"8им oчiкyвaним кpeдитHим збиткaм y pa3i, якщo кpeдитний pизик Ha 3вiтнy дaтy нe 3a3нaв значнoгo 3poстання
: !'/: |. '.--! iepв снoгo визнaння;

- :- ;'' зaвим кpeдитним збиткам 3a вeсЬ стpoк дiT фiнaнсoвoro iнqгpyмeнтy, якщo кpeдитний pизик зa тaкиМ фiнаHсoвим-:.:..l l l:-.ov значнo зpiо iз |vo[4eнтy пepвiснoгo визнаt|ня.
-. Е...eJкy фiнансoвиx аKгивiв кpeдитни|\,l збиткoм e тeпepiшня ваpтiсгь pi3ницi мi)i( дoгoвipними гpoЩoвими пoтoкaMи'

- z:е -'..'|,l А Аo cпГ|aти Hа коpисгЬ Фoндy за дoгoвoрoм; i гpotl,]oвими пoтoками' якi Фoнд oчiкye oдeржати нa свoю кopиcть'
э-:-эv на кoжнy звiтнy дaтy кyА длЯ Фoндy oцiHюё' чи зaзнав кpeдитний pизик зa фiнансoвим iнстpytt4еHтoм знaчнoгo

..1.-z--9 з мoмeHтy пepвiснoгo визнaння' пpи викoнaннi тaкoT oцiнки КyA зaмiстЬ з|t' iни сyми oчiкyваниx кpeAитниx
:.,-. з 3ик0pистoвyс з|viHy pизикy настання дeфoлтy (нeвикoнaннЯ зoбoв'язaнЬ) пpoтягot',t oчiкyваHoгo стpoкy дi-l
= -:-ээзoгo iHстpyМeнтa, lцля викoнання такoT oцiHки КyA пopiвнюс pи3ик нaстaння дeфoлry (HeBикoHaння 3oбoв'ЯзaHЬ) зa
: -э-:эвиll, iнстpy[,ieнтo|u qганo[a Hа звiтнy датy з pизикoм нaстaння дeфoлтy за фiнaнсoвим iнстpyмeнтoм стаHoм нa даry-::з.!roгo ви3нання' i вpaxoвyo пpи цЬoмy oбipyHтoванo нeoбxiднy та пiдтвepDкyвaнy iнфopмaцiю' щo o дoстyпнoю бe3
-z:,! э.tх витpaт абo зyсиль' i вказy€ на зHачнe 3poста||нЯ Kpeдитнoгo pизикy з мoMeнтy пepвiснoгo визнaння.
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пPI{мlтки дo PIч}lоi ФIIlAнсoвoI звIтHoсгI ПAT .КHlф3T .IнЕкo PlAл IстЕЙт.
зA Plк. щo зAкIIiчиBся з'l.12.2019 Poкy

. : :.]я Фoндy Moжe зpoбити пpипyщeння пpo тe, щo кpeдитний pизик зa фiнaнсoвим it|сгpyмeнтoм нe 3a3нaв
-;.-:.э 3poстaння з п,oMeHry пepвiснoгo визнання, якщo бyлo з'ясoваHo, щo фiнaHсoвий iнстpyмeнт мa € ни3ьI(ий piвeнЬ

1 .+:,тнoгo pизи!(y стаt|oм llа звiтнy даry.
:'..aдкy фiнансoвoгo aктиBy' щo e кpeдитнo-знeцiнeниlt cтанoп/t нa 3вiт|ly дaтy' алe нe e пpидбаriи[4 абo отвopeни[4

; +: /- -:.знeцiHeнип/t фiнансoвиtlt активoм' lс/A длЯ Фoндy oцiнюe oчiкyвaнi кpeдитнi збитки як piзHицю мi)к валoвoю
::.:.::зcЮ вapтiстю aктивy та тeпepiЩHЬoю вapтiстю oчiкyваHиx майбyrHix гpotj,loвиx пoтoкiв' диcкoнтoвaHoю за
..:: :-э{ eфeKтивHoю ставкoю вiдсoтка зa фiнансoвим aктивoм. Бyдь.якe кopиryвaння визнaсться B пpибyгкy aбo 3биткy
. -. ''. :.Эк aбo зб|/'Ioк вiд з[4eнЩeнHя кopиснocтi,

.5 e 6 i m o pc ь вa зa6o pzoв aн icm ь
::],,'.oвнa дe6iтopсЬка забopгoваt|iсгь визнaeтЬся як актиB тoдi' кoли Фoнд стаe стopo|'loю дoгoвopy та' внаслiдox

-: :.: -:бувае юpидичнe пpaвo oдep)кaти гpoщoвi кoщти._..з снa oцiнка дeбiтopсЬкoT 3абopгoвaнoсгi зAiйснюстьcя 3a спpавeдливoю вapтiстю.
- :.-; пepвiснoro Bизнaння пoдaлЬщa oцiнкa дебiтopськo.l 3aбopгoванoстi вiдбyваeтЬся зa aмopтизoванoю вapтiстю'
-:-эчнУ 

дебiтopсЬкy забopгoвaнiсгЬ 6eз встaнoвлeнoT ставки вiдсoткa KУA для Фoндy oцiнloс за cyMoю пepвiсHoгo
: :. , -]' эактypи' якщo вплив диcкoнтyBaння е нecrпeвим

э 3.1' Фiнaнcoвi aqmuвu, щo oцi'|'<,юmьcя зa cПpaвedлuвoю вapmicm'с', з вidodpaжeнIrям peзульmamy
. ёЭеoцi|'ll<u у I|pц6уmKу a6o 36umку

:: Энaнсoвиx aктивiв' щo oцiнюютЬся зa спpавeдливoю вapтiстю, з вiдo6paкeннЯм peзyлЬтатy пepeoцiнки y
.: '':,..:-' абo збиткy' вiднoсятЬся акцi.l тa пa.l (чaстки) гoспoдapськиx тoвapиств'- .--i пeрвiс|loгo визнaHня КУA для Фoндy oцiнюo iх зa спpaвeдлиBoю ваpтiстю,

:-:авeдлиBа вapтiстЬ акцiЙ, якi внeсeнiдo бфжoвoro спискy, oцiнюoтЬся за бip)кoвиl' ' кypсoм opгaнi3атopa тoргiвлi.
:. -: а{цii мaють oбiг бiлЬtll як на oднoмy opгaнiзaтopi тopгiвлi, пpи po3paхyнкy вapтoстi aктиB|в тaк| |нстpyMeHти

:. -.:-:-5cя зa кypсoм на oсHoвнoмy pинкy для цьoгo aктивy aбo' зa вiдсyтнoстi oсHoвнoгo pинкy' Ha найспpиятливiLuo|t,ly
: -. , :.я нЬoгo, за вiдсyтнoстi свiдчeнь нa кopиcтЬ пpoтилeжHoгo' pиHoк' нa якoMy кУA для Фoндy 3азвичaй здiйсHюс
:-::з. ю пpoдaжy активy' пpий[4aсться 3а oсHoвHий pиHoк aбo' зa вiдсyтнoстi oснoвнoгo pинкy' 3а нaйспpиятливiЩий
: , . - 1 ._:.. cцiнl.l i спpaвeAливoi ваpтoстi aKгивiв застoсoвyютЬcя мeтoди oцiнки вapтoстi, якi вiдпoвiдаютЬ oбстaвиHаIи тa
:-. ='/l е дoстатнЬo дaHиx, щoб oцiнити спpaвeAливy вapтiсть. [4aксимiзyючи викopистaHHЯ дopeчниx вiдкpитих дaниx
-: . ' ' - Y зyючи викopистанHя зaкpитих вx|дниx дaниx'

:,-c е п дстaви ввaжати' щo 6аланс0ва вapтiстЬ сyттrвo вiдpi3нясться вiд спpaвeдливoi, l(УA для Фoндy визHачаe
..-.z..:tивУ ваpтiсть зa дoпoмoгoю iнЩих мeтoдiв oцiHки' Biдxилeння мo)кyтЬ бyти зyп,oвлeнi зHачHиl,и 3мiнaми y
: -.-:эвoмУ стaнi eмiтeнтa тalабo змiHaми кoн'юt|ктypи pиHl(iB' на якиx eMiтeнт 3дiйснюo cвoю дiялЬнiотЬ' a тaкoж
:.' l -avl у кo|] юнктypi фoHдoвoгo pинкy,

:-.авeдЛива вapтiсть aкцiй, oбiг якиx зyпинeнo, y тoмy числi цiHHиx папepiв eп,iтeнтiB' якi включeHi дo спискy
:,'| -.-. в Цo маютЬ o3нaки фiкгивнoстi' визнача €тbся iз ypaxyвання|t,! нaявнoстi стpoкiв вiднoвлeHHя oбiгy тaкиx цiHних
.:-.э з нaявнoстi фiнaнсoвo-l 3Biтнoстi таких eмiтeнтiв' peзyльтaтiв .lx 

дiяльнoстi' oчiкyвaння нaдхoджeння [4aйбyгнiх
:. : -: '.. Чниx виl..д,

3'з.5' зo6oв'яЗaння
.:эеJитoDсЬкa зa6opгoвaнiстЬ визнa0тЬся як 3oбoв'я3ання тoдi, кoли Фoнд cгa€ стopoHoю дoгoвopy тa' вHасл|Aoк цЬoгo'

-::. ззе юридичнe зoбoв,я3aHня сплатити гpotlJoвi кotlJти'
-э.cчнi зoбoв'язaння - цe зoбoв'язaння, якi вiдпoвiдaютЬ oднiй абo дeкiлЬкoM iз ншl{.|eнавeдeHиx oзHaк;
. ФoHд спoдiвaстЬся пoгaсити зoбoв'я3aння aбo 3oбoв,я3а|lня пiдлягaе i]oгaщeнHю пpoтягo|v двaнaдцяти м|сЯц|в

. :-= зз.тнoгo пepioдy;
. ФoHд нe мa€ бeзyMoвнoгo пpaвa вiдстpoчити пoгаLJJeHня зoбoв'язaння пpoтягol, щoнaЙмeншe двaвадцЯти

t,' .:- з . сля звiтнoгo пepioдy'-..oчнi 3oбoв,я3aHня визHаютЬсЯ за yмoви вiдпoвiднocгi визначeнню iкpитepiяМ визHaння зoбoв'я3анЬ.
..тoч|li 3oбoв'я3ання oцiнюютЬся y пoдалЬшoMy за aмopтизoванoю ваpтiстю,
_э-oч|ly кpeAитopсЬкy зaoopгoванiстЬ бeз встанoвлeнoT ставки вiдсoтка кУA для Фoндy oцiнюе зa сyмoю пepвiснoгo

:. ,,. *.iу фаюгypи' якщo вплиB диcкoнтyвання o нeсyгтсвим'
з,3,6' ?еopmaння фiнa''coвux aкmuвiв ma зo6oв'я3aнь
э traнсoBi aкrиви та зoбoв.я3aння згopтаютьёя' якщo Фoнд мaс юpидичнe пpaвo здiйcнювати зaлiK Bизнаниx y балансi

:,l'l vao нaм p aбo зрoбити взaсмoзaлiK, абo peалiзyвaти aкгив тa викoнaти зoбoв'язaння oднoчaснo'
з.4. oблiкoвi пoлiтики щoдo нeпoтoчниx аIпивiв, )пpимyваниx дпя пpoда)|оi
.i!,A для Фoндy клaсифiкye нeпoтoчний aктив як yгpиlvlyBaний для пpoд (y' Якщo йoгo баланcoвa вapтiстЬ бyдe в

::..знoMy вiдuJкoдoвyватисЯ шляxo|\,t oпepaцiT пpoдажy' a He пoтoчнoгo викopистaння. HeпoтoчHi аKгиви' yтpи[4yBанi Aля
.:э:а)кУ, oцiнюютЬсЯ i вiдoбpaжaютЬcЯ в бyxгалтepсЁкoмy oблiKy зa HaймeнЩoю 3 двox вeличиt|: бaлaнсoвoю aбo
;-.aвeдливoю вapтiстю з виpaxyванняi' витpaт нa oпepaцit, пoв'язaHi з пpoдal€м. Aмopтизaцiя на тaк. aктиви нe
-::аХoвуrться, збитoк вiд змeншeння кopиснoстi пpи пepвiснoмy чи пoдaльLlJo|l,y списaннi aIfiивy дo спpаBeдливoI
зээ.cстi зa виpaХyBaнням витpат нa пpoAa)к визна6тЬся y 3вiтi пpo фiнaнсoвi pe3yльтaти.

з.5. oблiкoвi пoлiтиlff щoдo opeнди
ooeнда aКгивiв, зa якoю pизики та винагopoди, пoв'я3aнi з пpaвoM власнoстi нa aктив' фактичнo зaлиulаються в

::ендoдaвця, класифiкyстЬсЯ як oпеpaцiйHа op,eHдa' opeнднi плaтeжi 3a yгoдoю пpo oпepaцiЙHy opeндy ви3HaютЬся як
=,,-pa1И нa пpямoлiнiйнiй oсHoBi пpoтягoм стpoкy opeнди' дoxiд вiд opeнди зa yгoдами пpo oпepaцiйнy opeндy ФoHд визнae
-: пpямoлiнiйнiй oонoвi пpoтЯгoм cгpoкy opeнди' зaтpaти' включaючи aп,opти3dцiю' пoнeсeHi пpи oтpимaHHi дoxoдy вiд
:.ечди' визHaютЬся як Bитpaти.

3'6. oблiкoвi пoлiтики щoдo пoAаткy нa пpибyтoк
Bитpaти 3 пoдаткy на пpибyгoк явлЯютЬ с060ю сyмy витpaт 3 пoтoчвoгo тa вiдсгpoчeнoгo пoдaтKiв, пoтoчний пoдaтoк

з/зraч;rтЬся Як сyMа пoдaткiв нa пpибyгoк' щo пiдлягаютЬ сплатi (вiдшкoдyвaHню) щoдo oпoдaткoвaHoгo пpибrгкy
з5и-кy) 3a звiтний пepioд'

згiднo з нopмaми пoдaткoвoгo кoдeксy Укpaiни,ФoHд нe наpaxoвy€ тa нe сплaчye пoдaтoк нa пpибyгoк: звiлЬняютЬся
зд oпoдaткyBання кoЩти спiлЬнoгo iнвeclyвaнвя, а саMe; кoLJJти' внeсeнi 3aснoвникaми кopпopaтивнoгo фoндy' кoLJJти тa
-.,. ,".""",. .алyue"i Biд yчасHикiв iнcг9тгyтy спiльнoгo iнвeстyвання, дoxoди вiд здiйснeннЯ oпepaцiЙ з акгивaми iнститyry
э]iлЬнoгo iнвecryвaHHя' дoxoди, наpаxoванi за активаMи iHотитrгy спiлЬнoгo iнвeстyвання, тa iншi дoxoди вiд дiялЬнoстi
rститутy спiлЬHoгo iнвeстyвaння (вiдсoтки за пoзикaми, opeнднi (лiзингoвi) плaтeжi, poялтiтoщo)'

3.6. oблiкoвi пoлiтики щoдo iнЩиx активiв та зoбoв'я3анЬ
3.6.1. зa6eзПeчeння

t
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пPимIтки llo PIчнol ФlllAllсoвoi звIтнoстI пAт (кltlФзт .lнЕкo PlАл lстЕЙт"
зA PIк. щo 3AкIIiчиBся з1.12.2019 Poкy

за6eзпeчeння ви3нaютЬся, кoли Фoнд |\4ас тeпepiLДню зaбopгoванiстЬ (юpидичнy абo кoHстpy|сгивнy) внaслiдoк минyлo,l
-:: |снуo ймoвipнiоть (тoбтo бiлЬшe мo)iоивo' нiя( Heмoжливo)' щo пoгaщeHня зoбoв.язaнHя виtиагaтиi'e вибyття
:: ] '.с в' кoтpi втiлюють y coбi eкoнoMiчнi вигoди, i мo)кна дoстoвipHo oцiнити cyl'Iy зoбoв.язaння'

3'7. |нцti зaстoсoванi oблiкoвi пoлiтикиl щo € дopeчниi'и для po3yмiння фitiансoBoT звhнoстi
3'7,1 toхoou ma вumpamu
ээнд визна€ дoxiд вiд надaння пoслyг' кoли (абo y мipy тoгo' Як) вoнo зaдoвoльняe зoбoв'язaHHя щoдo викoнання'

-.:э:aючи oбiцянy пoслyry (тoбтo aкгив) клiентoвi, A|сив пepeдaeтьсЯ, кoли (абo y мipy тoгo' як) клieHт oтpимy€ кoнтpoлЬ
-:: -аким аKтивoм'-э,4 визнaченi вapтoстi BиHагopoди вiд yпpaBлiнHя aктивaми Фoнд вiдпoBiдt|o дo мсФз 15 викopистoByс мeтoд
:. -.]3анHя зa peзyльтaтo[4' дo мeтoдy oцiнюваннЯ зa pe3yльтaтoм HaлeжитЬ, зoкpeмa, aнaлiз викoнaння' зaвepщeнoгo нa
:::.э.]нiшнiй дeнь' oцiнки дoсягнyгиx pe3yлЬтатiв. Bpаxoвyючи пpинцип пpoфeсiйнoгo скeптицизмy для зi,|ннo.l вapтocтi
: '. -:-эpoди poзpаxyнoк дoxoдy здiйснюrтЬсЯ нa кiнeць кoжнoгo мiсяця,

Эе3yлЬтaт ви3нaчeннЯ poзмipy винaгopoди пo yпpавлiнн|о активaми oфopмлюeтЬся актoм викoнаниx poбiт, в якotиy
j ::.caжarтьоя poзpaxyнoк (oцiнкa) дoсягнytиx peзyлЬтатiв нa 3вiтнy даry.

.]эхiд вiA пpoда)lq фiнансoвиx аKтивiв визнаeтЬся y пpибyгкy абo збиткy в pазi зaдoвoлeння всiх навeдeниx дaлi yi,oв:
э Фoнд пepeдaс дoгoвIpнl пpаga нa oдep)к€lння гpot|loвиx пoтoкiв в|д тaкoгo фiнaнсoвoгo aктивy;
. Фoнд пepeдaв пoкyпцeвi pизики та пepeвaги вiд вoлoдiннЯ, пoв'язанi з фiнaнсoвим активiв;
з за Фoндoi, нe залишa8тЬся aнi пoдалЬшa yчастЬ ynpaвлiнськoгo пepсoналy y фoptиi' Якa зaзвичaй пoв,я3aHa 3

: ;,-:: rвяп,1' анi ефeIсивний кoнтpoлЬ зa пpoдaHими фiнaнсoвими iHстpyмeHтaми, iнвeстицiЙнoю нepyхoмiстю абo iнщими
. . - , , эaMи:

. эуl,6y дoxoдy п,oжHa дocтoвiрнo oцiнити; .

: ймoвipHo, щo Ao Фoндy нaдiйдyтЬ eкoнoмiчнi вигoди' пoв'я3aHi з oпepaцieю;

: витpати' якi бyли aбo бyдyгЬ пoнeсeHi y зв'язкy з oпepaцiею' мoжнa дoстoвipнo oцiHити,
дивiдeнди визнаroтЬся дoxoдoм лишe y pазi, я|(щo:
. -paвo Фoндy на oдep)кaння виплaт зa дивiдeHдaми встaнoвлeнo;
. o ЙмoвipнiстЬ, щo eкoнoмiчнi вигoди, пoв'язaнi з дивiдeндaми, нaдiйдyть дo ФoHдy;
. сy|!,!y диBiдeндiв мo}fia дoстoвipHo oцiHити'
:эхA визна €тЬся y звiтi пpo пpибyгки тa 3битки зa yмoви вiдпoвiднoотi визHaчeHню тa кpитepiям визнaння. BизнаHHя

:: .::у в]дбyвaeтЬся oднoчаснo з визнанням збiлЬшeння aKтивiв абo змeнцJeння зoбoв'язaнЬ,
3/тpати _ цe змeншeння eкoHoмiчниx вигiд пpoтягoм oблiкoвoгo пepioдy y виглядi вибyгrя чи aмopтизацi.l акrиBiв абo y

.,,-,-.: виHикнeння зoбoв'я3аHЬ, peзyлЬтатoм чoгo 6 змeHLJJeHHя чистиx aктивiв, зa виняткoM змeншeння, пoв'я3анoгo 3

.,,-,-атами yчaоникaM.
з/трати визнaютЬся y зBiтi пpo пpибyгки та збитки.зa yi,oви вiдпoвiднoстi визначeнню тa oднoчaсHo 3 BизнaнняM

.: -' : > .еРРя 3oбoв'язaнь aбo 3мeнЦJeHнЯ aктивiB.
Злpaти негaйнo BИзHaютЬся y звiтi пpo пpибyткИ тa збитки, кoлИ вИдaтки нe HaдaютЬ мaЙбyтнix eкoнoмiчниx вигiд aбo
-a тiсю мipoю, якoю мaЙбyтнi eкoнoмiчнi вигoдИ He вiдпoвiдaють aбo пepeстaють вiдnoвiдaтI/i B./|знaнHю як aктИвy y
-oo 

фiнaнcoвиЙ стaн.
Злpaти BизHaютЬся y звiтi пpo пpибркИ тa збитки тaкoж y тИx BИпaдкaХ, кoлИ BИHИкaютЬ зoбoв'язaння бeз визHaHня

..- | э -'i
з/.pати. пoнeсeнi y зв'язкy 3 oтpиMaHнЯм дoxoдy' ви3нaютЬся y тoi,y ж пepioдi, щo й вiдпoBiдHi дoxoди,
з.7'2' УInoвнi 3o6oв'язaння ma aKmuвu'
+ A для Фoндy нe визнao yмoвнi зoбoв'язaння в звiтi пpo фiнaнсoвий cтaH ФoHдy, |нфopмaцiя пpo yмoвнe зoбoв'язання

: : з r./вaстЬся' якщo мo)кливiсгЬ вибyття peсypсiв' якi втiл|оютЬ y сoбi eкoнoмiчнi вигoди, нe e вiддалeHoю. Фoнд нe визнa€
-. l l:з. aКтиви, стислa iHфopмацiя пpo yмoвний aкгив poзкpиваеться, кoли нaдxoджeння eкoнoмiчHиx вигiA e ймoвipHим.

4. oсХoвнi пpипyщeння, oцitlки та сyдI(eння-,lc,4 п дгoтoвцi фiнaнcoвoт звiтнoстi l(yA для Фoндy здiйснюe oцiнки та пpипyщeння, якi пЛаютЬ вплив нa eлeмeнти
: -з-эoвoT 3вiтнoсri' /pyнтyючисЬ нa MсФ3, MсБo та тлy[4aчeннях' poзpoблeниx кoмiтeтol',t з тлy|vtaчeнь мDкнаpoдHoT
: -a-эoвo'l звiтнoстi. oцiнки та сyркeння ба3yються нa пoпepeдньoмy дoсBiдi тa iHшиx фаКгopax' щo зa iснyючиx oбстaвин
::.'<аютЬся oб/pyнтoвaHиMи iзa peзyльтатами якиx пpиймaютЬся сyд)кeння щoдo бaлaHсoвo-l вapтoстi aKгивiв тa
э:.эз язaнЬ' xoчa цi po3pаxyнки базyються на наявнiй y кepiвниЦгва КУA тa Фoндy iнфopмацiT пpo пoтoчHi пoдii' фаKгичtli
:':эr:Ьтaти мoxyтЬ зpeщтoю вiдpiзt|Ятися вiд циx poзpаxyнкiв. oблaстi, дe тaкi сyджeння € ocoбливo вal(лиBими' oбЛacтi'
-: хapaКгeризyютьсЯ висoким piвнe[4 складнoстi' та oблaстi, в якиx пpипyщeння й poзpaxyнки мaютЬ вeликe значeHHя для
- :-э.oвки фiнансoвoi звiтнocli зa MсФз, нaвeдeнi ншкчe.

4'1. сyджeння щoдo oпepацiй, пoдiй абo y}aoв за вiдсyПroстi кoIrкpeтIrиx мсФз
Якщo нeмar MоФз, яKий кoнкpeтнo зaстoсoвy€тЬся дo oпеpaцii, iHLuoT пoдii абo y&!oви, кepiвництвo КyA для Фoндy

:=:.cсoвye сyд}(eHня пiд час poзpoблeннЯ тa зaстoсyвaннЯ oблiкoвoT пoлiтики, щoб iнфopмацiя 6yлa дopeчнoю Aля пoтpeб
':э,'.стУвaчiв для пpийняття eкoнoмiчниx piLueнЬ тa дocтoвipнoю, y тoмy знaчeннi, щo фiнаноoвa звiтнiстЬ:

. пoдa€ дoстoвipнo фiнансoвий qIан, фiHaHcoвi peзyлЬтaти дiяльнocгiта гpQluoвi пoтoки Фo|lдy;

. вiдoбpaжae eкoнolvtiчнy сyтнiстЬ oпеpaцiй, iнщиx пoдiй aбo y[4oв, а нe лицJe юpидичнy фopNly;

. r нeЙтpалЬнoю' тoбтo BiлЬHoю Biд yпepeAжeнь;

. с пoвнoю в yсix сyгт€виx aспектax'
пд чaс здiЙсHeнHя сyд)кeння кepiвHицтвo l(yA длЯ Фoндy пoсилаeться нa пpийHятнiсгЬ нaвeдeниx дaлi джepeл та

::зхoвyo iх y низxiднo|vy пopядкy:
а) виllJtoги в MоФз' y Якиx iдeтЬся пpo пoдiбнiта пoв'язaнi3 rtими питaння;
б) визначeння' кpитepiT визнaння тa кoнцenцiT oцiнки аKгивiв, зoбoв'язaнь' дoxoдiв тa витpaт y КoнцeпryaлЬнiй oсHoвi

: -aFсoвo-l звiтнoстi'
п]д чaс здiйснeння сyд}(eння кepiвництвo l(УA для Фoндy вpаxoвyс найocгaннilli пoлo)кeння iHLrIиx opганiв' щo

:э3poбляютЬ тa зaтвepркyють cтaндapти, якi 3aстoсoвyютЬ пoдiбнy кoHцeпryaлЬнy oснoвy для poзpoблeнHя стандapтiв'
--!y пpoфeсiйнy лiтepaтypy 3 oблiкy тa пpийнЯтi га,ryзeвi пpаrгики' тiею мipolo, Якoю вoни нe сyпepeчaтЬ вищФа3нaчeним
:хеpeлaм.

oпepaцii' щo нe peглaмeнтyютЬся MсФ3 Фoндoм нe 3дiйсHювaлиcь.
4.2. сyДкeння щoдo спpавeдливoi вapтoстi aкrивiв Фoндy
спpaвeдлива вapтiсгЬ iнвeclицiй' щo aктивнo oбepтaютЬся нa opгaнiзoваниx фiнaнсoвиx pиHках' poзpaxoвyстьоя нa

:э.,]oвi пoтoчнoi pинкoвo.l вaртoсri на Moмeнт зaкp}тпя тopгiв нa зBiтнy дaтy, B iнЩиx випaдкаx oцiнка спpaвeдливo-l
эаpтoстi ipyнтyeтЬcя на сyд)кeнHЯx щoдo пepeдбaчyваниx мaЙбrгHix гpollJoвиx пoтoкiв' iснyючoT eкoнol'iчнoT сиryацi-l'
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пPимIтки дo PIчнoi ФIнAIlсoвoi 3вIтнoстr пAт (кltlФзт .ItlЕкo Pил IстEЙT.
зA PIк. щo зAкIIiчився 31.12.2019 Poкy

:,,:',jз влaстивиx piзним фiнaнсoвим iHсrpyмeнтai,, тa iHLuиx фaкгopiв з вparyBaHням вимoг MсФз 1з (oцiHкa
:.::зэдливoI BартoстiD,

4'3' сyфкeння щoдo 3мi}| Gпpaвeдливoi ваpтoстi фiнансoвиx активiв
.,:э вництвo КУA вважaе, щo 06лiкoвi oцiнки тa пpиnyщeння' якi |\,tаютЬ стoсyнoк дo oцiнки фiHaнсoвиx iнстpyмeнтiв, дe

: , -. : з кoтиpyвaння нe дoсгyпнi' e ключoвим д)кepeлoм нeвизначeHocтi oцiHoк, тoмy щo:
: вoни з висoкиM стyпeнeпЛ ймoвipHoстi зa3нaютЬ змiн з плинoм чaсy' oскiльки oцiнки базyютЬся нa пpипyщeнHях

:. =-/цтBa щoAo вiдсoткoBих стaвoк. вoлaтилЬнoстi. 3|t4iн вaлютниx кypсiв. пoкa3никiв кpeдитoспpoмo)к|.loстi кoHтpaгeнтiв'
::.,-' вaнЬ пiд чac oцiнки iнстpyмeнтiв, a такoж спeцифiчниx oсoбливoстeй oпepaцiй; тa

: вплив змiни в oцiнкax нa aктиви' вiдoбpажeHi B звiтi пpo фiнаHсoвиЙ стаH, а такox( нa дoxoди (витpати) lroжe бyги
' - - a - - t M .

=.5/ кepiвHицтвo КУA викopисгoвyвaлo iншi пpипyщeння щoдo вiдсoткoвиx Gтавoк' вoлaтилЬнoстi' кypсiв oбMiнy
::.":- кpeдитнoro peйтинry кoнтpaгeнта, дaти oфepти i кopиryвaнЬ пiд чaс oцiнки iHстpyмeнтiв, бiлЬщa aбo мeHLua змiнa в
: -.. вaртoстi фiнaнсoвиx it|стpyMeнтiв y pазi вiдсyrHoстi pинкoBиx кoтиpyвaнЬ Mалa б iстoтний вплив на BiAoбpaжeний y
: -:-эcвiй 3вiтнoстi чистиЙ пpибyгoк та збитoк'

rэзуN,!]ючи вaжливiстЬ викopиcгання oблiкoвиx oцiнoк тa пpиnyщeнЬ щoдo cпpавeдливoт вapтoстi фiнансoвиx aкгивiв в
::: з.]сyгнoстi вxiдних даниx цoдo cпpaвeдливoi вapтoстi пepщoгo piвHя' кepiвництвo lсy'А планye викopистoвyвaти
:.-r,.тa сyA)кeння якi 6a3yютЬся на пpoфeсiЙHiй кo[4пeтeнцi-l пpaцiвникiв пiдпpисмсгва, дoсвiдi тa миHyлиx пoAiяx, a
-:.:J з викopисгaнням poзpaxyнкiв тa мoдeлeй ваpтoстi фiнансoвиx aKIивiв' зaлyчeння зoвнituнix eкспеpтHиx oцiнoк
.::: .аких фiнaнсoвиx iHстpyMeнтiв дe oцiнкa' якa базyrтЬся на пpoфeсiйнiй кoмпeтeнцii' дoсвiдi тa poзpaxyHкax с
-::::-зт|.Ьoю' нa дyмкy кepiвництва КyA e пpийнятним та нeoбхiдниM'

э,.iоpистання piзних мapкетиHгoвиx пpипyщeнЬ т'абo мeтoдiв oцiнки такoж мo)€ пЛати зHaчниЙ вплив нa
.: : ::.aчyвaHy cпpавeдлиBy вapтicrь'

4'4. сyджeння щoдo oчiкyваниx тepмIнiв yгpимyвaння фiнaнсoвиx |нстpyмeнтiв
.iээ вництвo КУA для Фoндy 3aстoсoвye пpoфeсiйнe сyджeння щoдo тep[,tiнiв yгpиMaння фiнансoвих iнстpyMeнтiв, щo

:: ]:=.Ь дo склaдy фiнaнсoвиx arrивiв' пpoфeсiйнe сyдl€ннЯ зa цим питaнням |,pyнryстЬсЯ на oцiнцi pизикiв фiHаHcoвoгo
- :.: ' иeнту. йoгo Лpибyткoвoстi Й динaмiцi тa iнLuиx фактopаx' пpoтe icнyютЬ нeвизначeHoстi' якi мoжyтЬ бrти пoв,я3аHi 3
.:.':..,4нeнням oбiry qiHниx пaпepiв, щo нe e пiдкoнтpoлЬниl,! кepiвHицтвy KУA фaKтopoM i мoжe сyгг €вo вплинrги нa
: - -. ' Ф|FaFсoвиx iнстpyl4eнтiв'

4'5' ви|(opистання ставoк дискoнryвaння
:-звка дискoнтy - цe пpoцeнтнa стaвкa' якa викopиcтoвyeться для пepepaxyнкy майбyrHix пoтoкiв дoxoдiв в сдинe

:-:-э-нЯ тeпepiLt,]ньo-l (пoтoчнoi) вapтoсгi, якa е бaзoю.для визнaчення pинкoвo-l вapтoстi бiзнeсy, з eкoHo|viчнoT тoчки
:::. з рoлi ставки дискoнтy с бaжaнa iнвecтopy cтaвкa дoxoдy нa вклaдeний кaпiтал y вiдпoвiднi з piвнel, pи3икy пoдiбнi
::..-,. нвeстyвaнHя' а6o - стaвкa дoxoдy зa алЬтepHaтивHиtt4и вapiантaми iHвeстицiй iз 3iстaвляння piвня pизикy Ha датy
: _ -,', стaвкa дискoнтy мae визнaчатися з ypaxyвaння|u тpьox фaкгop|B;

: зapтoотi гpolueЙ y чaсi;
. 3aртoстi д)кepeл, якi залyчаютЬся для фiнансyвaння iнвeclицiЙнoгo пpoeKтy, якi виl',taгаютЬ piзHi piвнi кoмпенсaцiT:
: !актopy pизикy абo I' ' ipи ймoвipнoсгi oтpимаHHя oчiкyваHиx y MaйбyтнЬoмy дoxoдiв.
э-анoм на 31,12.2018 сepeднЬoзваxeна cгaвкa зa пopтфeлeшt бaнкiвсЬкиx дeпo3итiв y нацioнaлЬнiЙ вaлютi B банкaх' y

:..,. .е BвeAeнo тимчaсoвy адмiнiстpaцiю абo нe зaпpoваркeнo лiквiдaцiйнy кoмiсiю' стaнoвила 13'6 % piчHиx,
-::э..!ацiя. щo викopистана для визначення сepeдньo3вa|€нoт стaвки oдepжaHa 3 oфiцiЙнoгo сайтy HБУ.

4'6' сyДi{eння щoдo виявлeння oзнак 3нeцiнeння аIfiивiв
з:roснo фiнансoвиx aкгивiв' якi oцiнюютЬся за аMopтизoвaнoю ваpтiстю' KУA на датy виникнeHHя фiHaнсoвих а|fiивiв

-: .? ioжнy звiтнy дary визHачаe piвeнЬ кpeдитнoгo pизикy-
i.!,A для Фoндy визнae peзepв пiд збитки длЯ oчiкyвaHиx кpeдитниx збиткiв зa фiнaнcoBи|t,tи активaпЛи, Якi oцiнюютЬся

:: эl..cртизoвaHoю вapтiсгю' y poзMipi oчiкyваHиx кpeдитHиx збиткiв зa вecь стpoк дi-l фiнaHоoвoгo aIfiивy (пpи 3нaчнoмy
:.,-,Jеннi кpeдитHoгo pизиKуlДля кpeдитнo-знeцiнeниx фiнaнсoвиx aкrиBiв) aбo 12-п,iсячt|ими oчiкyвaними кpeдитними
|'- ',-.a,,tи \у pa}i нeзнaчнoгo 3poстаHHя кpeдитнoгo pизикy).

зазBичaй oчiкyсться' щo oчiкyвaнi кpeдитнi збитки за вeсЬ стpoк дii мaютЬ 6yIи визнанi дo тoгo' як фiнaнсoвий
-:-:'veнт отaнe пpoстpoчeний, як пpaвилo' кpeдитний pизик значнo эpoстa € щe дo тoгo, як фiнaнсoвий iнотpyMeHт стaнe
-::].ooчeним a6o бyдe пoмiчeнo iншi чинники затpи|uки плaтeжiв, щo e спeцифiчни[,tи Ilля пo3ичалЬника' (нaпpиклaд,
:: i :-eннЯ MoдифiкацiT aбo peсгpyкгypизацi-l)'

кpeдитниЙ pизик зa фiнaнсoвиi' iнстpyмeнтoпЛ ввaжarться низькиIt4, якщo фiнaнсoвиЙ iнстpyмeнт мaс ни3ЬкиЙ pизик
-;:.а-rя дефoлry' п03ичaлЬник ма€ пoтyжнiЙ пoтeнцiал викoнyвaти свoi дoгoвipнi зoбoв'я3aнHя щoдo гpot|loвиx пoтoкiв y
. ]:]-кocтpoкoBiй пepспeKIивi' a Heспpиятливi змiни в eкoнoмiчниx i дiлoвиx yмoваx y дoвгoстpoкoвiй пepспeкгивi мo)кyгЬ
:-,,:,lти, aЛe нe oбoв'ЯзKoвo здaтнiстЬ пoзичальникa викoнyвати свoT зoбoв'Язaння щoдo дoгoвipHиx гpoшoвиx пoтoкiB'

ФiHaнсoвi iнстpyмeнти нe вва)|€ютЬсЯ тaкими' щo мaють низький кpeдитний pизик лиLJJe нa пiдстaвi тoгo, щo pизик
:i;элтy зa Hиi'и с нижчим, нiж pи3ик дeфoлry зa iнLuи|vи фiнaHcoвими iнстpyl',!eнтa[4и ФoHдy абo нiж кpeдитHий pизик
.::..:.]икцii ' в якiЙ ФoнA здiйснюо дiялЬнiстЬ.

oч]кyваHi кpeдитнi 3битки за BecЬ cгpoк дiT нe визнаютЬcя зa фiнaнсoвиM iнстpyмeнтoм пpoстo Ha пiдстaвiтoгo' щo
. - зва)кaвсЯ iHотpyl',ентol'4 i3 HизЬким кpeдитниM pизикoм y пonepeдньoмy 3вiтнoмy пepioдi' aлe He вважaeтЬся тaким
:.;.oм на звiтнy дaтy, У тaкoмy випадKy lс/A 3.Ясoвyо, чи малo мiсцe значнe зpocтaHня кpeдитнoгo pи3иKy з мoMeнтy
-ээз снoгo визнаHня' a oт|€ чи пocтала пoтpeбa y визнaннi oчiкyвaниx кpeдитниx 3биткiв зa вeсЬ стpoк дii.

oчiкyванi кpедитнi 3битки вiдoopaжaютЬ власнi oчiкyвaння Фoндy щoдo кpeдитниx збиткiв'
5' Poзкpиття iнфopмацii щoдo викoристання спpавeдливoi ваpтocтi

5.1. rv|eтoдики oцiнloваliня тa вx|днiданi, викopистанiдля сIшадання oцiнoк за спpaвeдлиBoю ваpтicтю
кУA 3дiйснюr Bиключнo бeзпepepвнi oцiHки опpaвeAливoi вapтoстi а|сивiв тa зoбoв,язaнЬ' тoбтo такi oцiHки, Якi

I

j , . . , , laГaютЬся MCФз 9 тa MCФЗ 13 y звiтi пpo фiHaнсoвИЙ стaн нa кiнeЦЬ кoжHoгo зBiтнoгo
-_eэИ aКтиB iв  тa
J  э б o B ' я з a H Ь ,
э - . l |неHиХ 3a

: - p a в е д Л И в o ю
Baoтiстю

Meтoдики oЦiHюBaHHя
Meтoд oцiHки
(pинкoвиЙ'
дox iдHИЙ,

вИтpaтнИЙ)

Bих iдн i  дaн i

-ээt.lJoвi 
кot]JтИ Пepвiснa тa пoдaлЬцJa oЦiнкa

гpotlJoBИx кoцlтiв тa Тx eквiвaлeHтiB
здiЙснюoтЬся зa спpaвeдлИвoю
BapTiстю, якa дopiBнюe ТX HoмiнaлЬH|й

PинкoвиЙ oфiцiйнi кypсИ HБУ

7



ПPиMITки Дo PIчнoi ФIHAHсoBoi зBITHoсTI ПAT..кHIФ3T..IHЕкo PIAЛ ICTЕЙT.

Ba BaoтlстЬ ф|HaHсoBиХ |

Фiнансoвi aктиви' y тoмy числi:

iэpoткoстрoкoвi фiнaнсoвi iнвeстиЦiT
-ээшoвi кoштИ тa Tx eквiвaлeнтИ

. C п

t

ili.Ъ: :TЬъrjx.xl"""Jffi;й11"тy п e pe o ц i н к и y
rpи6yткy а60 3битIry

пoтoчнi фiнансoвi iнвестицii Фoндy
:-аroм нa з1j22o1g poкy iнвeстицiйний пopтфeлЬ Фoндy laiсгитЬ цiHнi папepи тa чacтки y статyтHolr,ly кaппалl

. : :. ::аpcЬких тoвapиств (кopпopативHI пpaва).
3:loвiдвo дo зaтвepджeнoгo is.lilБii poкy пoлoжeння (пpo--opганiзацiю бyц1лтeг9'ьд19-9!1к.y тa oбЛiкoвy

-..:iу -. 
пizЁлrчioЁ' дкцroiЕpiЪiЬ " ioвдpиствд 

.(кoiпoPАтивнoгo нЕдИBЕPсИФ|кoBAHoгo
-з:Ьiицrиioгo ooндy здкpИтoгo тИпy (|нЕкo P|AЛ |стЕЙтD (нaдалi . пoлoжeння) всiфiнaHcoвi |::Py::]:
. .----] .й*io'""" npйд6""""" чи oтpиMаними Фoндy з мeтoю тx пoдaлЬшoгo пpoAaжy. ФlнaHcoв| lнстpylltенти

..,..,", 'с" пpидбaHими чи oтpиI\Лaними дo пoгaшeння чи iнUJe, Якщo цe пpямo визнaчeнo вiдпoвIдHим poзпopяAчим

::., r|э.rтoм opгaнy' якиЙ мar прaвo пpиЙмaти такI p|ЦJeHrjя.
э.ceмoгo poзпopядчo,o дo*y"""ry op'"нy, який мaе пpaвo пpийlvtaти piшeння щoдo визHання фiнаHсoвиx |нстpylиeнтlв

: : -:. .pидбaHиx чи oтpимaниx дo пoraцreння чи iншe, нe пpиЙмaлoся. --:vу yсi фiнaнсoвi iнстpyменти ФoнAy ви3наютЬся тaкиMи' щo пpидбaнivи oтpиl aHiз мeтoю пoдалЬщoгo пpoдary'

J.. А'мao зaбeзпeчити fipyкгypy акгивiв Фoндy вiдnoвiдHo дo вимoг чиннoгo закoнoдавства'
-:.-ягoм 2o19 poкy кyA aнaлi3yвaлo aкгиви Фoндy' pинкoвy ситyaцiю' тa IHш| ФаKгopи.
:,-: зaзнaчити' щo pинкoвa cиryaцiя, щoAo цiнHиx пaпepiв' Якi s aкгивa[4и Фoндy' iнвeстиЦйнa с}iтyaцiя B УкpaTHi,

.,-j.=-nй noni.г""""й тa.eкoHoмiчний сган Укpaтни' нe Hoсилa спpиятливoгo xapaктepy пpoтягoм 2018 poкy'

;эexoвуючи pинкoвy ситyaц|ю, щoдo цiннйх пaпеpiв тa кopпopaтивниx пpав, Якi o аKгивaNtи Фo:1y] ц.oе?" 
'1|1'.1Illl

.:.еэ в .рoтЯгoм 2019 poкy y нeспpйяiливиx для пpoдaжy oбстaвинaх нeгaтивнo пoзнaчився би Hа вapтoст| чистих aктив|в

: :  - : ,. - 
:-,'] 

"цi 
2o18 poкy 6yлo poзipвaнo yгoдy зa Якoю в 2o17 poцi бyли пpидбaнi акцi-l пpAт (гoтeль (пoдiллЯ) |lа сyMy

-. . :::.pч цiннi папepи бyлo пoвepнyгo кoнтpагeнтy'
-эiэt( в кi|tцi 2018 po*y oyno po.iЁ"""o yг.oдy зa.якoю в z017 poцi бyли пpoдаHi aкцii пpAт (кo'плeкс (ЛибiдсЬкий)' на

: , .... -:150oгpн, 
цiннi пaпepи бyлo пoвepнrгo Фoндy,

,, : 'нi 2019 poкy бyлo здiиснeнo;й;й";"" s+'ioo шт акцiи пpAт (КoмпЛEкс (лиБIдсЬкиЙo Ha 9 430,80 гpн, цiннi
.:.:.,. ie пoстaвлeнi. гpotuoвi poзpaхyнки здiЙснeHo'

: -эуtнi 2019 poкy бyлo 
"дiиснe"J "iд"й"""" 

i+ ooo ooo ,'."*цiй пpAт (кoMплЕкс (лИБtдоЬкИЙ) нa 24з6 т|/ic'
-.. . -illn"n"o, ioйвйeнl. гpoшoвi poзpаxyнки нe здiйснeн (дo 31,'12.2o2o poKу).

:::нJ"J""iii!ъъ1ЪiJffio "*.""i" 
ooHдy нaлеx<итЬ кopпopaтивнi пpавa 4 eмiтeнтiв'

-;;;;'ri1. ; *op";o"'йвнi.пpaвa o6лiкoвyюiься 3а cпpaвeдливoю вapтiсгю' I\,сФ3 l чl'*I.".'4y"o"' 
дaниx щoдo

':: : эiнaнсoвиl,/tи aктивaми' дo3вoляютЬ зaстoсoвyвaти y яKoстi oцiнки визнaчeнy спpавeдливy ваpт|сть'

. -.]cдo тoB (Aц (MoтoP с|т|D
-йЫ',1йl-o1,forj" yгoд з кopпopат]4вниMи пpaвaми тo^вrAц (MoтoP с|т|) нe-.JiйснюBалoсЯ

::..""дn""" вapтiсгь iopпopaтивниi пpiв тoв (Aц (|voтoP сlтI)D стaнoi.t нa з1j22019 poкy визнaчeнa Hа п|дстав|

:: -.,, ф нaнсoвo-l звiтнocгi тoBD AЦ (пЛoтoP сIт|)' а сaNte-. 
]..*"ip 

"'-"й"". 
кiпiтaлy тoв uяцo MoтoP сtтlD стaнoм нa з1l2'2019 poкy - 6 672 тис. гpн.

... '. ! "nlj*o,o 
*"niтaлy ioв (AЦD MoТoP сlт|) станol.' на з1 12'2018 poKу -69з2 тис, гpH'-.  ̂ .-^

:-эaвeдливa вapтiоть кopпopaтi""йi np"" тoв (Aц (|MoтoP с|ТlD стaнoM нa з1.12'2019 poкy стaHoBить

::-:.',э -pH,,94'66о/"=6 315 тис' гpн.
-эro тoB (БAзA BIдпoчиHкУ (BoсХoд)

8

3A PIк, щo 3AкIIIчився з1.12.2019 Poкy

вapтoстi
. : - Э y l v t е н ти

z-  -aлУ
Пepвiснa oЦiнкa iнстpyмeнтiB кaп|тaлy
3дiЙсHюeтЬся 3a Тx спpaBeдлИвoю
вapтiстю, якa 3aзвИчaЙ дopiBHюс цiнi
oпepaЦiТ, B Хoдi якoТ бyB oTpИI\лaHИЙ
aKтИB. Пoдaльшa oЦiнкa iнстpyмeнтiв
кaпiтaлy здiЙсHюотЬся 3a
спpaBeдлИвoю Bapтiстю нa дaтy
oцiHкИ

PинкoвиЙ oфiцiЙнi бipжoвi кypсИ opгaнlзaтoplB тopг|B
Ha дaтy oЦiHки, зa вiдсyтHoстi вИзHaЧeHoгo
бipжoвoгo кypсy Ha ДaтУ - 

oЦiнкИ,
вИКopИстoByrтЬся oстaнHя oaЛaHсoBa
BapтiстЬ, цiHИ 3aкpИтгя бip)кoBoгo тopгoBoгo

д H я .

У paзi BiдсyтHoстi бipжoвиx кypсiв
вИкopИстoвyeтЬcя бyдь-якa BitКpИТa тa

дoстУпHa iнфopмaЦiя.
E  2  P i п онь  i с x l l  с п ивo l якoгo нaлeжaтЬ с ивo l

- - ээ l i  aКтиB|B  тa

:  э б o в . я з a H Ь ,
]  * lHеF iиX  зa

:  - эaBeдлИBoю

eenт i стЮ

, l  piвeнь
(тi, щo MaютЬ

кoтиpyBaHня, тa
спoстeoeжvBaнi)

2 piвeнь
(тi, щo He MaютЬ

кoтИpyвaHЬ' aлe
спoстepeжVBaHi)

3 p iвeнь
(тi, щo He пЛaютЬ

кoтИpyвaHЬ, aлe
спoстepe)кyBaHi)

2019

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

. а a) кИ 31 .12 .19 З 1 . 1 2 . 1 8 31 .12 .19 3 1 . 1 2 . 1 8 3 1 . 1 2 . 1 9 3 1 . 1 2 . 1 8 3 1 . 1 2 . 1 9 3 1 . 1 2 . 1 8

: : э-КoстpoкoB|
э нaHcoBi
-  aр r : ти t  l i Т 1 9 9 1 9 9 18 856 21 545 19  055 21 744

31.12.201831.12.2019



ПPиМITки Дo PIчнoi ФIHAHсoBoi 3BITHOсTl пAT (кHIФ3Т..It lЕкo PIAЛ lСТЕЙT'

3A PIк, Щo 3AкII{чиBся з1.12.2019 Poкy
]-анoм нa 31 .12'2019 poкy Фoнд вoлoдie чaсткoЮ кopпopaтИвниХ пpaв ТoB (БAзA B|ДПoЧИHКУ <BoCXo.[>в y

:  :  : . , '  э i  _  50 '00%.
]-aнoм нa 31.12.2018p. спpaвeдлиBa вapтiсть iнвестицiЙ y кopпopaтивнi пpaвa ToB кБA3A BlДПoЧИHКУ <BoCXoД> в

:: : , , -эТ?T i  aнaл iзy фiнaнсoвoT зв iтнoст i  п iдпpиeмствa зa 20, t8 poки бyлa oц iнeHa в (нyлЬ).
]-aнoм нa 31.12.2019p. спpaвeдливa вapтiсть iнвeстицiЙ y кopпopaтивнi пpaвa ToB кБA3A B|ДПoЧИHКУ <BoCXo.Ц> в

-. : -,: Этaтi aHaлiзy фiнaнсoBoT зBiтHoстi пiдпpиervlствa зa 2018 poки бyлa oцiнeHa в (HyлЬ).
-]oдo ToB <Ц|ЛЮЩA eBПAТoP|Я>
]-aнoм нa 31 '12.2019 poкy Фoнд вoлoдie кopпopaтиBHИMИ пpaBaмИ тoB (ц|лЮщA сBПAТOP|Яn y чaстинi ,  щo

--  . - .зИть 10 '19%.
].aнoм нa 31 .12.2018 спpaвeдливa Bapтiсть iнвeстицiЙ у кopпopaтИвнi пpaвa тoB (ц|ЛЮщA eBпAToP|Я>> булa

' - - э ; a B ( H y Л Ь ) ) '
]-aнoм нa 31 .12.2019 спpaвeдлИBa вapтiсть iнвестицiЙ у КopпopaтИвнi пpaвa ТoB кЦ|ЛЮщA сBПAТOP|Я> oцiнeнa в

-  '  ' -э))
*1oдo ТoB (PEMOHтHO-BlДCToЙHИЙ пУHКТ-3)
]-aнoм нa 31.12.20198 poкy Фoнд вoлoдir кopпopaтИвHИMИ пpaBaмИ ТoB (PBП-3> y нaстинi,  щo стaнoвить 50%.
]-aнoм нa 31 .12.20.18 тa 31,12.2019 спpaвeдлИBa Bapтiсть iнвeстицiЙ y кopпopaтИвнi пpaвa ТoB кPBП.3> oцiнeнa в

- - . , -э ) )
]-aнoм нa 31 .12.2019p. тa нa 31 .12.2018p. нa бaлaнсi Фoндy oблiкoвyвaлИсЬ пoтovнi фiнaнсoвi iнвeстицiT y вигляДi

- - . .Х  пaпeD|B  тa  кopпopaтИBHИХ пpaB вapт|стЬ ф|HaHсoBИХ |нвeстИЦlЙ стaHoBИлa
Haймeнyвaння 3a piк, щo зaкiнчу|Bcя

31.12.19o.
3a piк, щo зaкiнчу|в.cя

31.12.18o.
_ rHi пaпepи yкpaТнськиx eмiтeнтiв (aкцiT) 1 2 7 4 0 15 184

ээпoDaтИBH|  пpaBa 6  3 1 5 6 560
Bсьoгo 19 055 21 744

эбlтopськa зa0opгoBaH |стЬ

:: -cBapи, poбoти, пoслyгИ (зa дoгoвopaплИ з
-  - -АMИ пaпepaми)

0 15184

:= зАДaнLАMИ aвaнсaMИ (зa дoгoBopoM кyпlвл|-
-  :  :дaжУ кopпopaтИBнИX пpaв)

2 583 6560

*{и стa вapтiсть тopгoBeльнoТ дeбiтopськoТ
зaбopгoвaнoст i

2 583 21744

]-aнoм нa кiнeць 31.12.2018 poкy зa дaHИM дoгoBopoм N9 БК-14/14 КУA 6|14 вiд03.09.2014p y Фoндi oблiкoвyeться
:=1-эpськa зaбopгoвaнiсть y  poзмip i  218тиc.  гpн. ,  oск iлЬки пpoтягoм2018 poкy в iдбyлoся пoгaшeнHя. l t .чaстини.

Jебiтopськa зaбopгoвaнiсть Фoндy нe Mao зaбeзпeчeriня.
]-aнoм нa 31.12,2019 Фoндoм oблiкoвyeться дeбiтopсЬКa зaбopгoвaнiсть y poзмipi 2 58З тИс. гpн.
6.3. BлaсниЙ кaпiтaл
Э-aтуниЙ кaп iтaл ПAТ (КH|Ф3Т кIHЕКo P lAЛ lсТЕЙTu стaнoм нa 3, l  .12.18p ' ,  тa нa 31.12 '17p.  склaдae 2500тИс.  гpH' ,

_- эдпoвiдaс BИMoгaM зaКoHoдaBствa' фaкгиннo сплaчeниЙ CтaтyтниЙ кaпiтaл сKлaдae 754тиc' гpн. (кiлькiсть aкцiЙ, щo
.-j,эдЯтЬся в oбiгy - 7548 шт.), pel.uтa Cтaтyтнoгo HeсплaЧеHoгo кaпiтaлy пpeдстaBлeHa y фiнaнсoвiй звiтнoстi як
- : : - : aчeHиЙ кaп i тaл  y  сyм i  1746  тИс '  гpн '

6 .4 .  т лЬнa тa lншa ька зaбo
3oбoв'язaння

3a тoвapИ, poбoти, пoслyгИ (зa дoгoвopaпли кyпiвлi-
-ээдaжУ Цiнниx пaпepiв тa BИнa КУA

стaнo[4 нa 31,12'2018 poкy ФoндoM oблiкoвysтЬcя пoтoчнa кpeдитopсЬка зaбopгoвaнiстЬ (виHагopoдa КУA' пoслyги
:i-эзитapiю' тoщo) y po3мipi 214 тис, гpн,

стaнoм Hа з1'12,2019 poкy Фoндoм oблiкoвyeться пoтoчнa кpeдитopсЬкa 3абop[oванiстЬ (винагopoдa КУA' пoслyги
::.эзитapiю' тoщo) y poзмipi 4з8 тис' гpн'

6.5. дoxoди та витpати
Bс] стaтгi дoxoдiв i витpaт' визнaнi y 3вiтниx пepioдax вKлюченo дo склaдy звiтy пpo фiнaнсoвi peзyлЬтaти (звiт пpo

] ' . tпний дox iд) '
Bитpaти вiдoбpa|€ютЬся в бyxгaлтеpсЬкoмy 06лiкy oд|toчaснo аi змeнщeнням акгивiв aбo збiлЬ|'!eнHя[4 3oбoв.яэанЬ.

:,.-oaтaMи 3вiтнoгo пepioдy виэнаютЬся aбo змeнЩeння аKтивiв aбo збiлЬLueHня зo6oв.ЯзaнЬ, щo пpивoдитЬ дo 3меHЩeння
:,-зэнoгo капiталy Фoндy' зa yMoви' щo цi витpати мo}{yгЬ бrrи дoсгoвipнo oцiнeнi'

в/-paтаMи ви3наютЬся витpaти пeвнoгo пepioдy oдloчaсHo 3 визнaнняпЛ дoxoдy' для oтpимaння якoгo вoни 3дiйснeнi.
Зa yмoви, щo oцiнкa дoхoдy мo}€ бyги дoстoвipнo визнaченa' дoxoд y звiтi пpo фiнаHсoвi peзyлЬтaти вiдoбpaжастЬся в

'..:..teнт нaдхoджeння aKrивy абo noгaшeння зoбoв'язaння, якi пpизвoдятЬ дo збiлЬщeння влaснoгo капiтaлy Фoндy,

п|т

9

BлaсHoгo Кa aл
Haймeнyвaння стaттi Cтaнoм нa

31.12.2011o.
Cтaнoм нa

31.12.201Rp.
CтaтдниЙ кaпiтaл 2 500 2 500

.]oдaткoвиЙ кaпiтaл 1 8 0 1 8 0

Hepoзпoдi лeниЙ пpибyтoк (нeпoкpитиЙ збитoк) 20 266 20 814

HеoплaчeниЙ кaп iтaл (1746) (1 746)

Bсьoгo влaсний кaпiтaл 21 200 21 748

ЗлacниЙ кaп iтaл Фoндy пpoтягot\л 20,19 poкyзмiнився yзв 'я3кy3 oтpИMaHням збиткyy poзмip i  548тис.  гpн

3a piк, щo зaкiнчу.в,cя
31.12.1

3a p iк ,  щo зaк iнчивGя
31.12.1



ПPиMITки Дo PIчнoi ФIнAнсoвoi 3BlТI{oсTI ПAT..кHIФ3T <.ItIЕкo PIAЛ ICTЕЙT'

3A Plк, щo 3AкIнЧиBся з1.12.zo19 Poкy

3a yyoвИ, щo oцiнкa Bитpaт Moжe бyти дoстoвipнo вИзHaчeHa, вИтpaтИ вiдoбpaжaютЬся y 3вiтi пpo фiнaнсoвi

:.зУльтaтV| B MoMeHт вибутгя aктивy aбo збiльшeння зoбoв,язaння.

ho*oд, i витpaти зaзвичaЙ BpaХoByЮтЬся 3a пpИllЦипotи HapaХyвaння зaлeжHo вiд стyпeHя зaBepшеHoстi кoнкpeтнoi

:-эpaцi., якa oцiнюeтЬся як спiввiднoшeння фaктичнo Haдaнoгo oбсягy пoслyг iзaгaльнoгo oбсягy пoслyг, якi мaють бyти

. гpн.' сoбiвapтiстЬ peaлiзoвaниx фiнaнсoвиx
-зестицiЙ.30 тис. гpH' PeзyлЬтaт вiд peaлi3ацiт фiнaнсoвиx iнBecтицiй в сyмi - 671 тис' гpн, пoказaнo згopнyтo y стaттl
./cтий дoxiд вiд peалiзацii) кoд pядкa (2000) звiтy пpo фiнансoвi pe3yлЬтати ФN92,

y zoiЬ poцi oyno poзipвaнo iaйю.iнии у zoi.l Ьoцi дoгoвip пpoдaжy цiнHиx пaпepiв' за якиlt4 y 2017 Фoндoм бyли
-.эеданi цiннi папepи' алe poзpaxyнки нe здiйЪнeнi. oЪкiльки, oпepацiя 6yлa сAинoю' тo peалiзацiя фiнaHсoвиx iнвeстицiй за

-:;iЪi* iЬ"," - -тol ''ё- гpн.' ЪoбiвapтЁть peaлiзoваниx фiнaнсoвиx iнBeсгицiй - 30 тис. гpH. PезyлЬтaт вiд peaлiзaцii

: -а"Ъoвиx iнвeстицiЙ в сyмi _ -671 тиc, гpH. пoкaзанo згopнyтo y статтi (ЧистиЙ дoxiд вiд peaлiзaцiT) кoд pЯдкa (2000) зBiтy
-:. фiнaHcoвi peзyльтати ФN92.

ti zo18 poцi кpЬдитнi збитки вiд знeцiнeнHя дeбiтopськoT забopгoвaнoqтi склали 186 тис. гpн. _ включeнi дo складy iншиx

: -.эaцiйниx витpaт'
i, зв'я3кy з poзpaxyнкoм кpeAитниx pизикiв 3a дeбiтopсЬкoю зaбopгoванiстю Фoндy згiднo вимoг MсФз 9 -

..."о"ne","""e за".oсyjaння - зЬiльшилася сyма iHt.,иx oпepaцiЙниx витpат за 2017 рiк нa 210 тис. гpн,

!, 2019 poцi знeцiнeння дебiтopсЬкoi зaбopгoвaнocтi нe бyлo.
6.6. lнщiдoxoди' iнuti витpати
3a zolsi. дooцiнкa фiнaнсoBиx iнвeстицiй склaлa - 11781 тиc. гpн,, yцiHкa -.12720 туlc- цн. |eз.У]!тaт 

пepeoц|нки

...".o."i'i""ё"'йцiй вiдoбpажeнo згopнyгo y сyмi 9з9 тис' гpн. y статтi (|ншi витpaти' кoд pядкa (2270) 3вiтy пpo

: -a.сoвi peзyлЬтaти ФN92,. 
Ъ.-iol Ьp, yцi"*" фi'aнcoвиx iнвeсти цiЙ cклaлa - 244 т|'|c. гpн, Pe.yльтaт пepeoцiнки фiнансoвиx iнвeстицiй вiдoбражeнo

.- -,- ii у-[уnh1цц 
-"iс, гpн. y статтi (|нЩi витpaти) кoд pядкa (2270) звiтy пpo фiнaнсoBi peзyлЬтaти ФN92,

. ,1aтepiaльHi вИтpaтИ

З' '-paтИ Ha oплaтy пpaЦi

3:оaxyвaнHя Ha сoц iaлЬHi  зaХoдИ

.1...эDтизaЦiя ocнoвниХ зaсoбiB i нeмaтeptaлЬниХ aКтив|B

ИHaгopoдaКУA'ayдитopy,3бepiгavy,дeпo3Итapiю'витpaти
-э ::э' iду. oпpилЮдHeнHя iнфopмaЦiТ, пoслyги бaнкy, кpeдИтHi збитки вiд знeцiнeння

=:.-ээндe poзкpиття сyM нaдXoд)кeнЬ тa вИдaTКiв гpoшoвиХ кoштiв Фoндy, щo винИкaютЬ в

. . : . - , , . ; ,нo. l  тa фiHaHсoвoi  д iяльHoст i  пpoтягoм 2o19 poкy нaBeдeHo y фopмi  Ns3 (зB iт  пpo pyx

: ' . - -=.э  y  poзp iз ipyхy Koштiв в peзyльтaт i  oпepaЦiЙнo. i ,  iнвeстицiЙнo.|  тa фiнaнсoвoТ д iяльнoст i .
- ' ,:- ' .А pyХ гpo|' lJoЬиx кoштiв вiд oпepaЦiЙнol 'дiяльHoстi зa 2019 piк тa 2018 piк склaдae: - 0

-  =  - - = . А у .  v I I P y l J | r u F 4 l t v t

: : :  -эЭэЬкoГ зaбopгoвaнoст i
Bс ьoгo oпepaцiйниx витpaт

6.8. Пoдaтoк нa пp}rбyтoк
З-:. lo з poздiлoM lI l  ПКУ (Пoдaтoк нa пpИбyгoк пiдпpИeMстB) пyнКт 141.6 пepeдбaЧae oсoблиBoстi oпoдaTкyBaHня

- --/-:- в сп|лЬнoгo iHBeстyBaHHя тa сyб'eКгiB нeдep)кaBHoгo пeнсiЙHoгo зaбeзпeчeHHя.

Зз.^.няютЬся Biд oпoдaткyBaHHя кoштИ спiлЬHoгo iнвeстyвaHHя, a сaMe: кoшти, BHeсeHi зaсHoBHИКaMИ кopt' lopaтИBHoгo

:.-:. icшти тa iнцl i  aктИBИ, зaлyЧeнi вiд yЧaсHикiв iнститщy спiлЬHoгo iHBeстyBaHHя, дoxoдИ вiд здiЙснeHHя oпepaЦiй з

: '-, 'эЭ,,,/ |HотИтyтy сгl iЛЬHoгo iнвeстyвaнHя, дoхoди, Hapaioвaнi зa aКтИвaми iнститyтy спiлЬHoгo iнвeстyвaнHя, тa iнЦJi

- . . : : . .  3дд|ялЬHoЪтi  iнститyTy сп iлЬHoгo iHBeстyBaHHя (B iдсoтКи 3a пoзИкaмИ, opeHдHi  (л iзингoв i )  плaтeжi ,  poялт i  тoщo).

] -ЭrCoвИЙ pe3yЛЬтaтдo oпoдaткyвaння (пpибyткy aбo збиткy), визнaнeнИЙУ фiнaнсoвiЙ 3BiтHoстi Фoндy 3a2018 piк e

. .  . , , -  - .  '  coзMip i  2162тиc '  гpн.
] -Э*CoвИЙ peзyльтaт дo oпoдaткyBaHHя (пpибyткy aбo збиткy), визнaнeHViЙУ фiнaнсoвiЙ зBiтнoстi Фoндy зa2019 piк e

ioi 548

: 9 3вiт пpo pyx гpoшoвиx кol lJтlв
: = - -эo pyХ гpoшoвиx кoштiв Фoндy 3a 2o19 тa зa 2018 piк склaдeHo КУA зa пpяMиM MeтoдoM.

peзyлЬтaтi oпepaцiЙнoТ,
гpotlJoBИХ кoЦJтiв). 3вiт

тИс '  гpH. ,  - -  1  тИc.  ГpH.

- 3a дoгoBopaMИ кyпiBлi-:  : -  : :  : . э  B  т . ч . :
. з ;ХoдЖeHHя в iд peaл iзaЦi . |  пpoдyкцiТ (тoвap iв ,  poб iт .  пoслyг)  -  141тис.  гpH.  тa 172 тИс.  гpH.

- :  : : Z . .  -  i H И Х  п a п e p i B ;
.  -a:Хoд)кеHHя в iд пoвepнeHHя aBaHс iв _ 0 тис.  гpH.  тa 0 тис гpн. .

Hаймeнvвання  пoкaзникa
!oxoди

зa 2019 p.
Bитpaти

зa 2019 p.
floxoди

зa 2018 p .
Bитpaти
3a 201 I p.

A  oпenа l l i й н i  л o xoли  i  в

ЧистиЙ дoХiд вiд peaлiзaцi
сhi на нcопиx i н вeстиuiЙ

0 -671

l.{ I |А 350 366 366

н | | | l l l VI 0 186
'186

R  l н l l l i  л o xoли  i  в 244 939 o?o

Bсьoгo: 594 1491 -671 1491

6.7. oпepaцiйнi витpaти

:  . - : .  ,  эoзмlpt  5+ё тис.  гpн.
Hа Й мeнyвaння пoкaзникa

- э
э -aЧсoBиИ pe3yлЬтaт дo oпoдaткyBaння. пpибyтoldзбитoк нa кiнeць пepioдy

:  . -^ ' т l , {  . r  п^п2ткv  l . { 2  п

2019 p iк 2018 p iк

-548 - 2 1 6 2

.  , ,  : -  лЙ  ф iнaнсoвиЙ лЬтaт: п t</збитoк нa КiнeцЬ пep|oдy -548 -2162
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пPимIтки дo PIчнoi ФIнAнсoBoi зЬlтнoстI пAт .кнIфзт .IнЕкo PIAл IстЕЙт-

зA Plк' lцo зAкIнчиBся з1.12.2019 Poкy

. .а Bитpaчання нa:
эплaтy тoваpiв (poбiт' пoслyг) _ 141 тио. гpн. тa 1645 тис, гpн.i

. эплaтy aванciв - 0 тис. гpн' та 7 тис. гpн';

. чtJJi витpачaння - 0 тис. гpн. тa 1 тис,гpн.
-ээcтицiйна дiялЬнiстЬ за 2019 piк тa 2018 piк He здiйcнювaлaсЬ,
: -eноoва AiялЬнiстЬ 3a 2019 piкта 2018 piк нe здiйсHюBалaсЬ'
. : .алoмв 'pезyльтат iA iялЬнoст iп iдпpисмствапpoтЯгoм2019p iкта2018poкyв iдпoв iднoчисгиЙpyxгpoшoвиxкoщт|в

:-.-:'.Ать _ 0 т|^c. Фн. тa _ -0 тис' гp".
j:,-,l| '!oк кoЩтiв нa кiHeць 20] 8 poкy 1 тиc, гpн. тa на кiнeцЬ 2019 p. 1 тиc, гpн'
.,1o' звiт пpo влacний капiтал
., ;;;й;;;;;й A;льнoстi зa 20,19 piк ПlflIФ ПAT кКHlФ.3T.<lнЕКo P|Nl |стЕЙтD l,tae збитoк y poзMipi 548 тис. гptl.

] a-aлЬна сyMa Hepo3пoдiлeнoгo пpибyrкy стaнo[4 вa 31.12,2019p .складae 20 266 тиc' гpн'

.. 
"..yn"'l'""" 

дi"льнoстi зa 2oi8 piK й|ДIФ пAт (кH|Фзт <lнЕкo PlAЛ |стЕЙтD пaас збитoк y poзмipi 2 162 тV'c. rpц'

::.злЬнa оyмa HepoзпoдiлeHoгo пpибyrкy стaнoм нa 31,12.2018p' склaдao 20 814 тис. гpн.

:.z,oм нa11.,t2'2ol9p' та стaHoм нa з1 '12.2o18p- стaтrгниЙ кaпiтaл Фoндy склaдae 2 500тиc, rpH. -^^
:..'o' 

"" 
З1.12'2o19p' тa станoм нa з1.12.io18p' Ьoдaткoвий вкладeний кaпiтал стaHoвитЬ 180 тис, гpH,, якиЙ

.. =::.',.Baн|/lЙ пpи poз|uiщeннi aкцiй вищe нoNaiнaлy'. _ 
:.." o" нa i1 ,1;,2'2o1gФ. тa cтанoм на 31 .12,2o 18p. нeoплачeниЙ капiтал стaнoвитЬ ,1 746 тис' гpн,
-".J'ацio npo 

"nас;иЙ 
кaпiтaл Фoндy 3а 2o19 piк poзкpитo в-Фop[4i lф4 (3вiт пpo влaсHий кaпiталD,

. 7. Po3кpиття iнщoi iнфopмацгi
- 1' yмoвнi зoбoв.ЯзariнЯ
.,1'1. cуdoвi t|oзogu-.э.ягoM 2018тa 2019 poкiв сyAoвиx пoзoвiв дo Фoндy He висyвaлoся'
-...ягoM 2018 тa 2019 poкiв Фoнд не iнiцiювaв сyдoвi пoзoви,

=!;i'i!i,',i!iHi#,Ty*p"i,""*o'y пoдaткoвoMy 3aкoнoдавствi пoлoxeнЬ' якi дoзвoляють бiльш HDк 941i 11P]:':l
....,':-ення' а тaкox( чepe3 npu.."ny' щo сKлaлaоя в HесгaбiлЬнo|uy eкoнoмiчнol,]y сepeдoвищi, за.ЯкoT пoдaткoBl opгaни

::: .--o тлyMачатЬ aспeKги eKoнoмiчнol дiялЬнocтi, y paзi' якщo пoдaткoвi oгpaни пiддaдyгЬ сyNlнIвy пeвнe тлyмачeHнЯ'

. .. -..."" 
"," 

oцi"цi кepiвництва l(УA eкoнЬмiчнot дiялiнoстi Фoндy' ймoвipнo, щo Фoнд.з[ayщeний '6yд" с-"]1'l.{:l:II:3
:.:....,. штpа6и тa пенi' тaкa HeвизнaчeнiстЬ мo)кe вплинyги на вapтicтЬ фiнa'сoвиx iнсгpyцeнтiв, втpати та peзepви пlA

..]- -."й''" iu*o^ нa pинкoвий piвeнь цiн нa yroди' Hа дyмкy кepiвництва l(УA сплaтилo yсi пoдатки' тoмy ф|наHсoвa

:]..:.э нe мiстить peзepвiв пiд пoдaткoвi 3битки. пoAаткoвi звiти [4oxyгЬ пeperлядатися вiAпoвIдHими пoдaткoвими

::..-эYи t]poтягollt трЬoх poк|в'' 1 i.i сiуniii nЬвi,pheнн" deаimopcькoi зa'opеoвaнocmi ma iн.Цux фiнaнcoвux aКInuвiв

]-aсл дoк ситyацiT, 
"*а "-aлac" " 

e*o*oмiцi Укpа.iни, а тaкo)к-яK peзyлЬтат eкoнoмiчHoT нeстабiлЬHoстi, щo склалaсЬ нa

:... .aI1a|1су' iсiye ймoвipнiсть тoгo, щo акгиви.нe змoжyть бри peaлiзoванi зa lx'Ьoю бaлaнсoвoю ваpтiстю в xoд|

: i...: i-э дiялЬHoстi Фoндy'
:..'iвЬ пoвepнeHня циx aктив|в y значнiй Nlipi залeжитЬ вiд eфeктив.нoсгi захoдiв, якi 

-3наxoдЯтЬсЯ 
пoзa 3oнoю

'....-o куд.гi Фo"дy' стyпiнь пoв6pнeння дeбi;opсЬкol заoopгoвaioстi Фoндy ви3нaчaстЬся Ha пiдстаBi oбсгaвин тa

--=..'...1ii 
'"*i 

нaявнi.йа дaiy оала-н_сi' йа дyi*y *dpi"""ц'вa кУA' дoAaткoвий peзepв пiд фiнaнсoвi aKгиви Фoндy нa

: = :.:;. t]Jвiй дeнь нe пoтpi6eн, виxoдячи з нaявних oбсгавин та iнфopмaц.i,
7.2. Poзкpиття iнфopмaцiТ пpo пoB'язaнi стopoни
]:здкa пpo пoB,язaйиx oсiб Тoвapиствa мiстить дoстoвipнy iнфopмaцiю пpo пoв'я3aHиХ oсiб ТoвapИстBa тa склaдeHa y

-  : :  = : : ,  тa  в i дпoв iднo  дo  BиMoг  ЦИx  Л iЦeн3 iЙHИx  У
Ne

пп
Haзвa

2634504838
Кoпилoв B |ИoвИЧ

1823420420
Кoпилoвa oльгa Boлoдимиpiвнa

Кoвeшнiкoвa Юлiя BaлepiТвнa

oлeЙнiкoв oлeксiЙ
oлe

Лaнтyшeнкo oлeнa MикoлaTвнa

БopoдинeЦь oлeнa Biкгopiвнa

32768518
ПpAT кКoMПЛЕКC

(ЛИБlДсЬK|АlА>>

00204625
ПAT кЛAКMA>

16460442
ToB (PBп-3)

3891 0734
ToB'.ABТOЦЕHTP''MOTOP сlт|,.

33935639
ToB к l-|lЛ ЮщА eBпAтoP|Я )

36076305

Xapaктep здiЙснtoвaн иx

3a2О18 piк oпepaцiT нeУчaсник Фoндy 99,9868

Зa2018 piк oпepaцi.t нe
здiЙснювa л|Аcя. УкpaTнa

Учaсник Фoндy 0,0132

Зa 2О18 piк oпepaЦiТ нe0%. Гoлoвa HaглядoвoТ paди

Зa2018 piк oпepaЦiТ нe
здiЙснювaлИcя. Yцleщg

0%. Члeн Haглядoвoi paди

Зa2О18 piк oпepaЦiТ нe
iЙснювaлися. УкpaТнa

0%. Члeн HaглядoвoТ paди

Зa2018 piк oпepaцiT нe
HюBaлИся. УкpaТнa

0%. Кepiвник КУA.

Poзipвaння дoгoвopy тa
пoBepHeHHя aкцiЙ y 2018 poцi

Фoнд с yЧaсникoM ToвapИстBa
y poзмipi 99,45760/o.

3a2О18 piк oпepaцiТ нeФoнд o yЧacHИКoM тoBapиствa
ioi 82,7661%.

Зa2018 piк oпepaцiТ нe
здiЙснювa л|Аcя, зM|нИЛaоя

спpaвeдлИвa вapтiсть ЧaоткИ. yщpqцз

Фoнд e yЧaсHИKoM тoвapИствa
y poзмipi 50,00%.

3a2018 piк oпepaцiТ нe
здiЙснювa лV|cЯ' 3мiнa спpaвeдл ивoT

i чaстки. УкpaТнa

Фoнд о yЧaсникoм тoBapистBa
y poзмipi 94'66%.

Зa2О18 p iк  oпepaЦ|T нe
здiЙснювa лI/icя. 3мiнa спpaBeдлИBoT

вapтoстi ЧaсткИ. УкpaTнa

Фoнд e yЧaсникor\л тoBapИстBa
y poзмipi 10,19%.

Зa2018 piк oпepaЦi.l нe
iЙснювaлися. 3мiнa спpaвeдливo.[

Фoнд e yчaсHиКoМ тoвapистBa
зм ip i  50 .00%.ToB кБA3A B ИHКУ



ПPиMITки Дo PIчнoi ФItIAнсoBoi 3BITнoсTI ПAT.I{I{IФ3T..IнЕкo PIAЛ ICTЕЙT'

...хнapoдHиЙ cтaнtapт бyxгaлтepсЬкoгo oблiкy 24 (MсБo 24) вимaгae вiд Toвapиствa poзкpИтTя iнфopмaцiТ пpo
-:э .зaHИХ стop iн>. Пoняггя <<пoв 'язaн i  стopo l lИ)  e  ЦJиp[!ИM'  H iж пoняття <<пoB,язaн i  oсoби>. Тoмy oкpeмo poзкpИBarмo

- : :  :зaHИХ стop iн Toвapиствa зг iднo з  Miжн лтepсЬкoгo oблiкv 24 (|v|CБo 24
t.& HаймeнyвaнHя topидичHoI

r oсoби. пoв'язaнoТ стopoни чи
пpiзвищe,  iм,я ,  пo батькoв i
фiзи ннoT oсoби. пoв'язaнoT стopoни
/ |дeнтифiкaцiйний кoд зa сдPпoy
юpидичнoT oсoби .  пoв 'язaнoТ
стopoни aбo PHoкпп фiзиннoT
oсoби .  пoв 'язaнo i

Учacнuкu Toв
2634504838

Кoпилoв Baлe |ИoвИч
_ 1823420420

Кoпилoвa oльгa Boлoдими
Пocadoвi oco6u Tl

3005017 '102
Кoвeшнiкoвa Юлiя B

: 2987017457
oлeЙнiкoв oлeксiЙ oлe

2177405906
нкo oлeнa MикoлaTвнa

: 3251412063
Tкaчeнкo oксaнa Biюгopiвнa

2259108267
oлeнa B

:_ 2860216385
Лeпexa oлeнa AнaтoлiТвнa

32768518
ПoAT кКoMПЛЕКC
кЛИБ |АЙ1>>

00204625
ПAТ (ЛAКMA)

16460442
ToB (PBП-3)

3891 0734
тoB .'ABТoЦEHTP''MoTOP C|T|' '

33935639
ToB (Ц|ЛЮщA сBпAТOP|Я)

36076305
ТoB кБA3A BlДПoЧИHКУ

(BoCXoД)
влacнuк Tt

2634504838 Кoпилoв .{eнис
Залep iЙoвич

t2

3A Plк, щo 3AкIнчиBся з1.12.2019 Poкy
(BoсXoД) вapтoстi ЧaсткИ. Укpa.tнa

'l

L

34714731
ПAT к КH|Ф3T кI HEКo-пPЯM|

IHBECТИЦ||>

oпoсepeдкoвaнo чepeз
Кoпилoвa fl.B.

3a2О18 piк oпepaцiТ нe
здiЙcнювa лLАcя. УкpaТна

1 33778946
ТoB (|Г к lHЕКo>

oпoсepeдкoвaHo Чepeз
Кoпилoвa.{ .B.

Пepeoцiнкa кpetитHИx pизикiв зa
дeбiтopськoю зaбopгoвaнiстю.

УкoaТнa
1 22925945

ПpAT (|К (|HEКo)
oпoсepeдКoвaнo чepeз

Кoпилoвa fl.B.
Зa2О18 p iк  oпepaцiT нe

здiйснювa лИcя. Poзpaxyнки зa paнiше
yклaдeниМ дoгoвopoм. Пepeoцiнкa

кpeдИтнИХ pизикiв. Укpai нa
,1 26387580

БлaгoдiЙ нa opгaн iзaцiя
к БЛAГoД| ЙниЙ ФoHД (ДETДOM)

oпoсepeдкoBaHo Чepeз
Кoпилoвa fl.B.

Зa2О18  p i к  oпepaц i i ' не
здiЙcнювa лVicя' УкpaTнa

1 32597759
ТoB кЕPA BoДoЛ|Я)

oпoсepeдкoBaнo Чepeз
Кoпилoвa.[ .B.

3a 2О18 piк oпepaцiТ нe
здiЙснювa лИcя. УкpaTнa

ТoB (TEXHOMAсT) Чepeз спiльнoгo кoнтpoлepa
Кoпилoвa f l .B.

Зa2018 piк бyлo poзipвaнo yГoдИ
кyпiвлi-пpoдaжy цiнниx пaпepiв тa

здiЙснeнo пoвepнeння paнiше
пoстaBлeHиx aкцiЙ.

Тип тa мeтa oпepaцiй,  як i
зд iйcнювaлисЬ 3 пoв 'язaниMи стopoнaми
у 2018 p.

Учaсть y
CJ0пoв'язaнiсть чepe3
yчaсникa Toвapиствa/
чepeз кiнцeвoгo
бeнeфiц iapнoгo
влaсникa Toвapиствa

Зa2О19 p iк  oпepaцiT нe зд iЙснювaлИcя '

Зa2О19 piк oпepaцiТ нe здiЙснювaл|Аcя'Учaсник Фoндy 0,0132

Зa 2О19 piк oпepaцii. нe здiЙснювaлИcя'

0%. Члeн HaглядoвoT Зa2019 piк oпepaцiТ нe здiЙснювaлИcя'

Зa2019 piк oпepaцiТ нe здiЙснювaлИCя.0%' Члeн HaглядoвoТ
з 30.04.2018

Зa2019 piк oпepaцii нe здiЙснювaл|/|cя.
УкpaТнa

0%' Члeн HaглядoвoT
paди Фoндy дo

3a2019 piк oпepaцiТ нe здiЙснювaл|Аcя.

Зa2О19 piк oпepaцiT нe здiЙснювaл|/,|cя.
УкpaТнa

0% ГoлoвниЙ
бyхгaлiep КУA (звiльнилa

3a 2О19 piк oпepaцii. нe здiЙcнювaлИcя.
УкpaТнa

Фoнд e yчaснИкotvl
тoвapИcтBa y poзмipi

Зa2019 piк oпepaЦiТ нe здiйснювaлИcя.
УкpaТнa

Фoнд e yЧaснИкorи
тoBapИстBa y poзмipi

82,7661o/o.
Зa2019 piк oпepaцiT нe здiЙснювaлIАcя'
УкpaТнa

Фoнд e yЧaсHИкoM
тoвapИотBa y poзмipi

50,00%.
Зa2О19 p iк  oпepaцiТ нe зд iйснювaлИcя.

3мiнa спpaBeдлИвoТ вapтoстl чaстки. УкpaТнa
Фoнд r yчaсHИКo[Л

тoвapИствa y poзмipi

Зa2О19 p iк  oпepaцiТ нe зд iЙснювaл|АCя.
УкpaTнa

Фoнд e yЧaсHИкo]\л
тoвapиствa y poзмipi

10j9%
Зa 2О19 piк oпepaцiT нe здiЙснювaлися
УкpaTнa

Фoнд с yчaсHИкoM
тoвapИcтвa y poзмipi

50 00%

Зa 2О19 piк oпepaцiТ нe здiйснюBaлИCя
УкpaTнa

К iнцевий
бeнeф iц i apниЙ BлaоHик



3A PIк, Щo 3AкIHчиBся з1.12.2019 Poкy

Зa 2О19 piк oпepaцiТ нe здiЙснювaлися
УкpaTнa

3a2019 piк oпepaцiТ нe здiЙснювaлИcя.

3a 2О19 piк здiЙсHюBaЛИся poзpaxyнкИ 3a

Зa2О19 piк oпepaцiT нe здiЙснювaлI/1Cя.
УкpaTнa

oпoсepeдкoBaнo
Чepeз Кoпилoвa !.B.

Зa2О19 piк oпepaцiТ нe здiЙснювaлИcя.
Кoпилoвa.Ц.B.

Зa2019 piк здiЙсHюBaЛИ oпepaц|.| 3 ц|HнИt\лИ

Зa2019 piк oпepaцiT нe здiЙснювaлLАcя.

3a2019 piк oпepaцiТ нe здiЙснювaлI/Icя.

Зa2О19 piк oпepaЦi.t нe здiЙснювaлIАcя.
з Кoпилoвa Д.B'

Зa2О19 piк oпepaцiТ нe здiЙснювaлИcя.
УкpaTнa

Зa2018 piк oпepaцiТ нe здiЙснювaлИcя.
УкpaТнa

Упpaвлiння aКтИвaмИ Фoндy в 20,t9 poцi.

Зa2О19 piк oпepaцii не здiЙснювaлv1cя'
УкpaТнa

ПPиМITки Дo PIч}Ioi ФIIlA}tсoBoi 3вITнoCтI пAT..КHIФ3T oIHЕКo PIAЛ ICTЕЙT.

Пoв'язaнa влacнuкa Toв
З47147З1

ПАТ (КH|Ф3T кlHЕКo-ПPЯMI
IHBЕсTИЦlТ)

3З778946.
ТoB (|Г кIHЕКo>

22925945.
Т (|К (|HЕКo)
26387580.

БлaгoдiЙнa opгaнiзaцiя
кБЛAГo ЙниЙ OM)

З2597759'
ToB кEPA BoДoЛ|Я)
ToB (TЕXHOMAсT)

31863609 ToB ' 'PEMOHТ ABТo-
ПЛЮC' '

33150034 ToB (ToPГoBИ
(ЛAКMA)

Д|M

33740980 ToB ' 'BoДHИИ

CТА.ц|oH ,.УКPAТHA''

14277З14 ToB ' 'УЧБoBo-
CПOPTИBHИЙ КoMЕPЦ|ЙHИЙ KЛУБ

''УКPАТHo.'
. 36296109 ТoBAPИсТBo 3

o БM Е}КЕHoЮ Bl.цПoB|ДAJl ЬH | стЮ
к | HДУCТPIAЛ ЬHo-П PoMИсЛoBИ Й

КoMпЛЕКс)
2 21599716 ToB (КoMПAHlЯ 3

УПPABЛ|HHЯ AКTИBAMИ (IHEКo-
IHBEсТ)

33881437 ТoBAPИсТBo 3
o БM Е)КЕHoЮ Bl.цПoB|ДAJlЬH IсТЮ
( КИТBCЬКА )КИTЛoBA КoMПAH|Я

(}oКК)

' -=, |,J p',|нкoB|!1Й p|4зик та pи3ик л|кв|днoстI'

' ..эавл нHя pи3икaми кepiвництвoм КyA здiйснюстЬcЯ нa oснoвi poзyмiнHЯ пpичиH виникнe|lня pи3икy' к|лЬк|снoI oцlнки

: -: ...эжливoгo впливy нa вартiстЬ чиqгиx аKIивiв тa зacroсyвaння iнcтpyмeнтapiю щoдo йoгo пoм'якшeHHЯ..
::.oв|днo дo чиннoгo 3aкoнoдaвстBа для Фoндy iqгЬтними e ol,epaцiЙнUЙ, pu.rкoвUЙ, p'uзuK лi|.вidнocmi ma

,;еaumнuЙ puЗuК' я||i € oо|toв}tи|\'и pизикaми дiяльt|ocтi iнститyriв cпiльнoгo iнвeстyвання. oсoбливим видoM pи3икy €

: '' .-\,.]иЙ pизик _ pизик Bиникнeння збиткiв y знaчнoT кiлЬкofii yсгaнoв, який oбyмoвлeний нeмo)к,lиBicтю викo*|". l1'1
::: , ээ60B'я3aнЬ y зв'я3кy з нeвикoнання (нeсвooчасниlt/t викoнaнням) зoбoв,язaнь oднieю ycтaнoвoю внaслlдoк peaл!зацl]

.i .:эeдитнoгo pизикy, pи3икy лiквiдHocтi aбo iHLuoгo pизикy. систeмний pизик нece зaгpoзy пopyLJJeння д|ялЬнoстl вс|oI

: .: -:эвo| систeiiи.
. ЭпepaцiЙнuЙ pШUl( вKлючaс;
.,.,.* n"oсo"",v, пoв.я3aHий з дiями aбo бе3дiялЬнicтю пpaцiвникiв yстанoви (людсЬким фаKгopoм)' вKлючaючи

::-.-i|.ня пoпЛилки пpи пpoвeдeннi oпepацiт' здiйсHeHHя нeпpaBoMipHиx oпepацiй, пoв'язaнe -3 нeдoстатнЬoю

::-: <aцi €ю абo iз злoвживaHнЯlt4 пepсoHалy' пepeвищeння пoBнoвaкeнЬ, poзгoлoшeHня iнсaйдepськoT тalaбo

: .: :эчц Йнoi iнфopMaцii та iншe'
"':. авицтвo l(yA пoстiйнo вживae зaхoди щoдo нaвчaннЯ пepсoнaлy, зaпoбiгання 3лoвживанню пepсoнaлy' 3ахистy

- : : /:еDсЬкo'l тalабo кoнфiдeнцiйнoТ iHфopп,aцii.
- : эoмацiйнo-тexнoлoгiчний pизик' пoв'язаний з нeдoскoнaлoю poбoтoю iнфopl,tацiйниx тexнoлoгiй' сиGтeм та пpoцec|в

...l-iifrЪpмацit абo з iх нeдoстйiм заxистoп/t' вKлючаючи збiй y poбoтi пpoгpaмнoгo тalабo теxHiчнoгo 'забeзпeчеHHя'
::---ання' iHфoplaацiйних оистeм' заcoбiв кoмyнiкацiТ тa 3в'Язкy' пopyщeння цiлiснoстi дaниx та нoсiiв iнфopмaцii,
..+;; -.. oнoвaний дocтyп дo iнфop[4aцiI cтopoннix oсiб та iнЩe.

..; i noстiйнo вживae зaхoди щoдo запoбiгаHHя нaстaнню цЬoгo видy pизикy'

.. .o.йи o".,*' ||oB'я3a|1|4Й 3 нeдoтpиманHя|v ycтанoвoю вимoг закoнoдавствa, дoгoвipHиx зoбoв'ЯзaнЬ, а тaкoж з
...:..-a'""oю пpaвoвoю .зaxищeHiстю ycтaнoви aбo з пpaвoвими пoпЛилкапЛи, якиx пpипyскaeтЬся yстaнoBa пpи
. : : :::чeнн| д|ЯЛЬнoст|'

...i мa€ Heoбxiднy кiлЬкiстЬ сepтифiкoваниx пpaцiвникiв' Luтатниx юpистiв. кepiвHицтвo КУA. в.важae' щo чaстинa
.: .,.::i зa циM pизикotи o, 

" 
'o"y 'ислi, i нeдoскoналicтю зaкoHoдавствa' щo peryлюr дiялЬнiстЬ l(yA тa Фoндy' пoстiЙнi

. ' - '. -:рмaтивниx aкгiв' зaгалЬниx стaн pинкy цiнниx папepiв,. 
:,:;l вioiiи дiлoвoi,oeпyтalii - pиэик 

"иiикнeння 
збиткiв пoв'язaних iз зMeнuJeнHЯ кiлЬкoстi клieHтiв aбo кoнтpагeнтiB

: : -:' -эpeз виникlleння y сyсп|льcтЬi нeспpи"тливoгo спpийHяття КУ-A тa Фoндy' зoкpeп,a йoгo фiнaнсoвoi стiЙкoстi' якocгi
. - -. - *:;;;;;i""" кy'д' Ъoo йoгo дiяльнocтi в цiлoмy. щo мoжe бyги нaслiдкoм peалiзацiT iншиx pиэиKiв' КyA вваlкar,

-: .:i эи3ик тiснo пoв'язaний i3 систeмниtt4 pизикoM'
l3



пPимIтки дo PIчнoi ФIнAнсoвoi звlтHoсTl ПAт.кнIФ3T .IHЕКo PIАЛ IстЕЙT.

зA PIк. щo зAкIнчився 31.12.20'l9 Poкy

стoaтeгiчний Dизик _ pизик виHикнeнHя збиткiв, якi пoв'язанi з пpийняттЯм нeeфeКгивниx yпpaвлiнськиx piЩeнь'
....'й-ками, Яfi Фли дoпyщeнi пiд чaс Tx пpийняття' a тaкoж 3 Heнaлel(Hoю peaлiзaцiсlo piuJeнЬ' щo визHачaють стpaтeгiю

: :lЬHocтi та po3виткy ФoHдy,
кУA oцiнюe такий pизик як He 3нaчнo вищий зa мiнi[4aлЬний 

(oвo-l Bаpтoстipц!I99!й-pизиД - pизик виникнeння фiнaнcoвиx втpат (збиткiв)' якi пoв'язaнi з нeспpиятливoю 3lvllнoю pиHt

: -йсoвиx нcтpyмeнтiв y зв'язкy з кoливaннями цiн нa чoтиpьox оeгмeнтаx фiнаriсoвoгo pиHкy' чyrливих дo 3мIHи

i ;эoткoвиx стa;й; pинкy бoproвиx цiнниx пaпepiв, pинкy пайoвиx цiнних папepiв' вaлютнoмy pинкy Iтoваpнolt,ty pинкy'

. PUнкoвuЙ puзuK вкл|oчae..
rooцeнiнйй olзик' пoв'язaниЙ з Heгативними HacлiAкaми кoливaHHя цiн нa бopгoвi цiннi пaпеpи та пoxiднi фiHаHсoвi

]-pyMeHтИ пpoЦeHтнoТ стaвки,
Пpoтягoм 2018 poкy КУА для Фoндy He здiЙснювaлo oпepaЦiЙ з бopгoвими цiнними пaпepaMИ тa-.Лox|дHИMИ

: -aнсoBИми iнстpyмeнтaмИ. Фoнд Mae B aКтиBaХ бopгoвi цiннi пaпepи, якi oблiкoвyюTЬся зa спpaBeдлИBoю BapT|cтю.

. 'aЙoвиЙ pизик' пoB.язaHиЙ з нeгaтИBHИMИ нaслiдкaмИ кoЛИBaHня Цiн нa пaЙoвi цiннi пaпepIА тa пoхiднi фiнaнсoвi

: -эyпЛeHтИ'  бaзoвим aКтИBoM якИХ e тaк i  ц iнн i  пaпepи;
ЭoHд нe зд iЙснюe oпеpaцiT з  пox iдними фiнaнсoвими iнстpyMeHтaMИ, бaзoвим aктиBoM якИX e пaЙoвi  ц iнн i  пaпepи.

1aЙoвиЙpИзИк e знaчHиM для Фoндy, oскiльки фiнaнсoвi iнвeстицii сфopмoвaHo зa paxyнoк пaйoвих цiнних пaпepiв.

lpи виявлeннi тa yпpaвлiння пaЙoвим pИзИкoM здiЙснюeться пiдгoтoBкa дoстoвipниx дaнИХ i eфeктив-i| 
. '9."]?tT

. ..,",*"iй;d;"-ъЫ;;;i ;apтoстi (VaR), стpeс-тeстyвaння для oЦiнки xapaггepy тa Bapтoстi pинкoвиx пoзиЦiЙ i для
-<и piвня p"'*o'oй pИ3икy. Taкoж зaстoсoByeтЬся бeк.тeстyвaнHя для пopiвняння з фaктичHИMИ peзyлЬтaтaMИ oЦ|Hoк |

.-yщeHЬ, зpoблeниx з BИкopистaнHяM дaHИx i мeтoдик, зaзнaЧeниХ HИжЧ.e.

зiлютниЙ pизик, пoB'язaHИЙ з нeгaтиBHИMи нaслiдкaмИ кoлИBaння кypсiв iнoзeмниx Baлют тa зoлoтa;

ЭoHд нe зд iЙснюo зoвнiшньoeкoнoмiчнy д iяльн iстЬ,  нe Mae paХyHкy y зoлoт i ,  aлe пЛae вaлютниЙ paХyHoК з He3HaчнИMИ

, ,L!КaMи кot. lJт|B.
.эвapниЙ pизик,  пoв 'язaниЙ з нeгaTИвHИMи нacл iдкaмикoлИвaнHя ц iн нa пox iдн i  фiнaнcoв i  iнстpyмeнти,  бaзoвим

: '- '.зo|\Л якиx с тoваpи,
Эoнд нe здiйснюe oпepaцiT з пoxiдни|t4и фiнaнсoви[4и iнстpyмeнтaми, бa3oвиM aктивoм Якиx e тoваpи.

. PшuК лiквidнocm, - pизик виt|иK|leння з6иткiв в ycгaнoви y зв'я3кy з нe[4o)оивiстю свoeчaснoгo ви.l'u*"199".9l_1
.:э.эмy o6cязi свo].x фiнаHоoвиx зoбoв.я3аHЬ' нe зaзHaвши пpи цЬoмy неIipийнЯтниx втpaт' внaслщoк в|дсyтнoст|

:: :-.-lьoгo oбсЯry висoкoлiкBiAниx aKгивiв.- 
i;r'A здiйснюс iпpaвлiння pизикaми пopтфeлю Фoндy' B тoмy числi Hа пiдставi oцiнки диHа[,liки ваpтoстi чистиx aKгивiв

::.:y Po.paхyнoк зaзнaчeHoro no*a."и*Ь йя ooндy iвiдпoвiднo вимoг чиннoгo закo'oдaвотвa) 3дiйснюстЬся 1 paз нa

'1=..aл, 
типv lнeчeння uЬoгo пoкaзникa po3paxoвyeться

3 дпoвiднo дo зaкoHoдaBстBa для |Cl iнтepвaльнoгo тa зaкpИтoгo тИпy 3нaЧeHня цЬoгo пoКaзHИкa poзpaxoByeTЬся

.зapтaлЬHo, a для |CI зaкpитoгo тИпy oптиMaлЬFle знaчeHHя пoкaзникa - зMeHцJeнHя Ha piвнi нe бiльц,e 25o/o.
-coтягoпЛ 2019 poкy зa3HaЧeHИЙ пoкaзник Фoндy стaHoBИB:
Зз пepший кBapтaл (31.03.2019) -  ( -0 ,48% y пop iвняннi  з  31,12.2018 poкy '

Зe дpyгиЙ кBapтaл (30.06.2019) _ ( -0 ,77%> y пop iвняннi  з  31.03.2019 poкy;

Зa тpeт iЙ кBapТaл (30.09.2019) -  ( -0 ,5893%) y пop iвняннi  з  30.06.2019 poкy;

Зз vетвepтиЙ квapтaл (31.12.2019) -  ( -0 ,7109o/o>> y пop iвняннi  з  30 '09.2018 poкy.

ЗaзнaчeниЙ пoкaзник He пepeBИщye oптиtvlaлЬнoгo зa3HaЧeHHя' BстaHoBл9нoгo зaкoHoдaBстBoM.

]-aнoм нa 31. 12'2019 poкy дeбiтopськa зaбopгoвaнiсть Фoндy стaHoBИть: 2 583 тИс. гpH.

-фopМaЦ|я щoдo HeдИсКoнтoвaнИx nna'e*iв 3a фiнaHсoBИMИ зoбoв'язaннями Фoндy в poзpiзi стpoкiв пoгaшeHHя

-  :  =:  э .aвлeHa HaстyпHИM ЧИHoM:

Piк ,  щo зaк iнчився 31
гpyдня 2019 poкy

-  
: -  эrHa зaбopгoвaнiсть зa

:: : -э]тpoкoвИt\ЛИ
. .  - 1 : з  Я з a н H я M И

Bсьoгo

P i к .  щo  зaк iнчився  31
гpyдня 20.t 8 poкy

-  
.  - : . ' ia  зaбopгoвaнiсть зa

: : : - ] э тpoкoвИMИ
. . = - : з  Я з a H н я М И

Bсьoгo

]-eнoм на 31 .12'2019 poкy зaгaЛЬHa сyмa змiни вapтoстi фiнaнсoвиx iнвeстицiЙ Фoндy

:з , .лa 2 689 тИс.  гpH.

poкy

T4

Biд 1
мicяця дo 3

мiсяцiв

Biд 1
мiсяця дo 3

мiсяцiв

: э-cpaтИBнi пpaвa дo yцiнeнi нa сyмy 244 тиc. rpн.

y пopiвняннi з 31 .12.2018



ПPиMITКи Дo PIчнoi ФIHA}IсoBoi зBlтtIoсTI ПAT.кHlф3T .ItIЕкo PlAЛ lСTЕИT'

3A РIк, щo 3AкI}lчився з1.12.2019 Poкy

КpedumнuЙ puзuк _ pИзИк вИHИкHeHHя фiHaнсoBИХ Bтpaт (збитк iв)  Фoндy Bнacл iдoк HeBИкoHaHHя B пoвHoMy oбсяз i

-tепo'Hoгo BИКoнaнHя кol{тpaгeчтoм свo'[х фiнaнсoвиx зoбoв'язaHЬ пepeд Фoндoм вiдпoвiднo дo yMoB ДoГoBopy. Poзмip

i i B  y  ЦЬoMу BИпaдKy  пoв 'язaниЙ i з  сyмoю HeвИКoнaнoгo  зoбoв 'язaнHя .

й,';;;Б,*];Ь;;;; 'ъ;;;,;й y КУA для Фoндy poзpoблeнa MoдeлЬ poзpaХyнкy oнiкyвaHИx кpeдИтtl|Ах збиткiв,
^ a - i ' . ^ ^ ' ,  - ^ . ; - . , . .  l , , a n а а i

:#;;;";-ffi;d N; ; 
-дь 

П;;o)кeнHя пpo opгaнiзaцiю бyxгaлтepсЬкoгo oблiкy тa oблiкoвy пoлiткy (нaдaлi _

: ' -эжеHня пpo oблiкoBy пoл|тИкy) .
] -aнoм нa 01.01 .2019 poкy Фoнд Мae Haстyпниxдeбiтop iв:
-эAт  |к  ( lHЕкo>;
-oB (тexHol.,!aстD
. пDAт |к (|HЕкo) - дeбiтop ,1

З зjcoгoванiстj Дебiтopa 1 отaHoм нa 01 'o,1.2o19 станoвитЬ сyмy y poзмipi 218 тис. гpн.

-э.-cpу 1 BстaнoBле|]o висoкий кpeдитниЙ pизик,
_:з,,iивнoю тeндeн,]i.o у po.p,*y"*i". те' щo пpoтягo|\4 2019 poкy дeбiтop 1 пoгacив 1з1 тис' гpн, зaбoргoвaнoстi' та

-1.' '22o18p, залишoк зaбopгoвaнocтi стaнoвить 1з2тис, гpн'
i '. А пpиЙнялo piшeння нe здiйснювати пoдaлЬUJy yцiнкy 3aбopI-oванoстi,
. тoв (тexнoмaст) - дeбiтop 2
зe5opгoвaнiстЬ дeбiтopа з станoм нa 01 01'2019 станoвитЬ сyMy y po3lvlipi 0'

i.эoЬ.o"i"i"'" д"oiтopа 3 станoм на 31.12 2019 стaнoвитЬ сyмy y poзмipi 2 436 000 гpн.

:iб тopy з встaнoвлeнo висoкий крeдитниЙ pизик
=.3ц;p цgдooтpиманoгo гpoLlJoвoгo пoтoку вLд Дeбiтopа 2 стaнoвить 35% вiд дoгoBipнoro гpoЩoвoгo пoтoку-

:], 
".*,,Ы" 

пЬno*"нням пpo oблiкoвy пoлiтикy @oндy встaнoвлeнo пopiг оyпeвoqгi для такoгo видy aкIивiв y poзMipi

: ' ,,a нeдooтpимaнoгo гpoшoвoгo пoтoку вiд дебiтopа 2 стaнoМ нa з1 .12.201 9 стaнoвить сyмy y poзмipi 852 600' 00 гpн,

i-"-'"-frl" Ъnna," д"бi.op""*oi .ЪоЪЁ,Бйio". *" *""'"", стpoк тpивaлoстi дeбiтopcЬкoT зaбopгoваHoстi [4eнше 1

' :.-. Тoмy' l(УA пpийHялo piЩeння не здiйснювaти yцiнкy забopгoванoстi,
=..,йyi'"й."."aчeнe' (yA для Фoнjy виpiшилo 

"e 
вiioбpажaти.сyмy кpeдитнoгo збиткy зa дeбiтopoм 2 y звiтHoст|,

8. yпDавлiння капiталoм
... i здiЙснюс yпpавЛiнHя капiтaлoм (aKгивами) Фoнду 3 мeтoю дoсягнeння нaсryпHиx цiлeЙ:
. .oЪp".," сipЬмoжнiсть Фoндy пpoдoвжyвaти свoю Aiяльнiсть так' щoб вiн зaбeзпeчyвaв дoxiд для yчaсниKiв Фot|дy

-: ..,-]]ати iншим зацiкaвлeним стopoнаi,:
. зaбeзпeчити налeжHиЙ пpи6yтoк yчaсникaм Фoндy зaвAяки Aивepсифiкацi] iнвeстицiйHoгo пopтфeлю ФoHдy'

- , . , зац iTpизик iв ,нaяк iнapажa € тЬсяФoнд 'тавикoнання iншиxфyнкц iй 'встaHoвлeниxзaKoнoдaвствoм.
j..A 3дiЙонюс oгляд cтpyктypи *niiйit"йй.i"l Фoндy нa пoЫiЙнiй oснoвi' пpи цьonay l(У.А анaлiзyg вapтiстЬ кaпiталy

. . - , , .g )тaпpитa l4aнн iЙoгoскладoвиMpизики.Haoснoв ioтpи[ , !аниxвиснoBк iв l (УA3д iйснюrpeгyлювaннякaп iтaлy
:'.. ' iв) Фoндy 'n"'o" 

",д"y*."*"-/nЬ"д6,**" 
фiнaнcoвих iнстpyмeнтiв та iHших aKIивiв, вiдпoвiднo дo |нвeстицiЙHoi

::..-?эaцiT Фoндy, 
9. пoдiТ пiсля дати балансy

: -эиятливi тa Heопpиятлив| пoд|.l [,!i)к дaтoю 
"-"дi*"" 

балaнсy i датoюЪaтвepд)€ння фiнаHсoвo.l 3вiтHoстi 28 лютoгo

: . . ] эcкy' мaли iЛ|сцe' a 
""'". "u 

u^цi"'"ipAт (кoMnЛЕкс <лиБ|доЬКиЙu y лютoмy 20] 9!"jIgy"l'lyсyтHi 
yгoди,

. ' : э в н и ц т в o к У A п p и Й н я л o p | Щ e н н я п p o в и з н a н H я Ч | н и з а ц t н " ' п a п e p , 3 а o п p и л ю д н e н и м п i с л я д a т и б a л а н с y
-.,=..,"o''"np"""дливoю' тa здiЙснилo пёpеoцiнкy iнвeстицiЙ ста||oM нa кi'eцЬ 2018 poкy, Фiнa'сoвиЙ peзyЛЬтaт тaкo|
..:.. r нки (Aooцiнки) отaнoвитЬ сyмy y poзмipi 11 781 тис.. - 

. 
-jo*дi 

дЬ"i noдii пiсля дати оЬni'i"y 
"nnй*yn, 

,а пoка3ники фiнансoвoT 3вiтнoстi стaHoм нa31'12,2o18p,
-:] Й пiсЛЯ дaти бa лaнсу (28,02'2020) нe бУI|o.

-..эH HaглядoBoТ paдИ
- iT  кКH|Ф3T (IHEКO P|AЛ |CтEИT) ЛaнтyшeнКo o.M

15
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