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Iн"еiryвaння y гIpoМиоЛoBy (в тoмy vислi буДiвельну, тopгiвельIry' еHеpгетичну'

метaпypгiйнy, маrпинoбyдiвнy) гaлyзь, гaлyзi iнфopмaцiйних технолсlгiй, фiнaнсoвy,

стpaхoBy тa фiнaнсoвo - кpедитнy Дiяльнiсть, iнвестyвaння в пiдпpисмствa' якl

нaДalоть B opенДy aбo експлyaтaцiю влaоне aбo оpендoвaне неpyхoМе Мaйнo, пrляхoМ

зaл)пlе}ll{я к9IIIT1B B коpпopaтивнi пpaвa, цirтнi пaпери. неpyхoмiоть пiдприемств,

зaзнaЧених гaлузей з ypaxyвaн}rяМ oбмежень' вcтaI{oBJIених чиl{ItиМ зaконoдaвсTвoN{

Укpaiни тa в iнrшi aкTиви' не зaбopoненi чиIlниМ зaкolto.цaвсTвoм УкpaiЪи.

ФoнД не мaс oбмежень шoлo гaпyзей iнвестувaнtш B кopпopaTиBнi пpaвa тa цiннi

пaпеDи.

Гтnnк лii Фондv Безстpoкoвo

t;:lH;fi##ъH},.
зa*o"oдau.'"o i 'op*u''"'i лo*y*.**n, якi впливаroTЬ нa екo}toN{ivнy оитyaшiю в

Укpaiнi, € ПpeдМеToМ нacтиx змiн, TоМy aкTиBи й опеpauii Фонду мoжyть-нaрantатисЯ

'u p",,* у paзi пoгipшlення пoлiтичнoj i rкoнoмiчнoi ситуauii, в тoмy vl,tслi й у зв'язкy

з IIpoBеДенняМ aнTиTrpopисTиtlнoi oпеpaцii y,Цoнецькiй тa Лy!gцg!s]ДЩЩ-

IIPиN,IITки Дo PIЧHoi ФIHAнСoBoi ЗBITHOCTI пIДIФ (цЕllТPAЛЬHиЙ IнBЕсTицIЙниЙ Фo}t.ц> зA PIк' Ulo зAкIllЧиBсЯ

3l . l2.2021 PoкУ

IIPиMITки Дo Фl[IAIlсoBoi зBITнOсTI IIIДIФ (цЕIITPAЛЬIIий II{BЕсTицIЙниЙ ФoнД>
ЗA PIк, Щo зAкIIIчиBсЯ 31 ГPУДIIя 2021 PoкУ

1.Здгaльнa iнфоpмauiя
ПPo ПAйoBий IнTЕPBAЛЬIIий ДиBЕPсIIФiкoBAI{ий IIIBЕсTицIйI{иЙ ФoнД

(цЕIIТPAЛЬIIий IнBЕсTицIйIiий ФoIIД> TOBAPисTBA З oБN{Е)ItЕtIoIо BIДIIOBIДAЛЬIIIсTIO

1.1.Biдомoстi про кoмпанirо з упpaвлiння aкTиBа]ии
BIДI1OBIДAЛЬItIсTЮПoвне нaЙмeнyBaннЯ коМпaнiТ з yпpaвлil]ня aктиBaМи _ TOBAPИсTвO з oБМЕжЕttoЮ

(КOМГIAI]Iя з УПPABЛIHнЯ AкTиBAMИ (II]ЕкO-IнBЕCT> (далi Компaнiя aбo КУA).

Iдентифiкaцiйний кo.ц зa сДPПoУ 21599'71,6,
Miсцезнaхo.цlкення: 03039, м. КиiЪ, вул. Mикoли Гpiнuенкa, бyлинoк 18, нoмеp телефoну тa фaкоy: (044)224-92-60'

BиД Дiяльнocтi зa КBЕ.Ц:66.30 Упpaвлiння фoндaми.
Кoмпaнiя ЗapесстpoBaнa ГoлoсiiвJькoю paйoннoю в мiстi Кисвi дrp)кaBнoю aдмiнiстpaшiсrо 20.0l.2004p.

Кoмпaнiя мaс Лiцензiю нa ПpoBa'ц)кення пpофесiйнoi дiяльнoстi нa фoндoвомy pинкy - Дiяльнoстi з упрaвлiння aкTиBaMll

iнстиryЦiйниx iнвестоpiв (.liяльнoстi з yпpaвлiння aктивaми), щo ви.цaнa Haцioнaльною комiсiсю з цiнних пaпеpiв тa фoндoвoго

p''*yi"uд-i * HКцtiФPi згiднo pirпення Ns 146 вtд09 '02,2016 poкy, сTpок дii з 19.04.2016 poкy неoбмежeний.

Генеpа,rьний .циpекTop _ Бopoдинеuь oленa Biктopiвнa.
2.Зaгaльнa oснoвa фоpмувaння фiнaнсовoiзвiтнoстi

2.1. floстовiрне пoДаIlHя тa вiдпoвiДнiсть MСФЗ
Фiнaноoвa звiтнicть Фoн.цу с фiнaнсoвoю звiтнiстtо зaГaЛЬнoгo I]pизнaчrння, якa сфopмовaнa з МеToIо дoстoвiрно пoданIlя

фiнaнсовoгo стaну. фiнaнсo",* pЬ,у,o.,u,iв Дiяльнocтi Ta ГporlтoBиx rtoтокiв Фондy для зal{oBoленЕlя rнфopмaцiйнlrx пoтpеб

txиpoкoгo кojla кopистyBauiв пpи пpийняттt ними екoнoМlчних ptше}lЬ.

Кoнцелтyaльнoю основoю фiнaнсовoТ звiтностi Фoнду зa piк. шo зaкiнчився 3l гpулня 2021, poк5,' с Мiжнарoднt сTaнДapти

фiнaнсoвoi iвiтнocтi (МсФз), unn16,,uro"" Мiiкнapoднi i,u"дup* бyхгaлтеpськoго oблiку (МсБo) тa Tлyшta.Ieння (КTMФЗ,

ПКT)' видaнi PaДою з Miжнapoлних стaндapтiв бjхгaлтеpськoгo oблiку (PMCБO), в pедaюtiТ чиннi.."r tta l сiчrrя 2018 poкy, щo

oфiuiйнo опpилюдненнi нa веб-сaйтi Miнiстеpствa фiнaнciв Укpaiни.. 
Пiдгсlтoвленa КУA фiнaнсoвa звiтнiсть чiткo ,гa бeз бyдь-яких зЬстеpежень вiДпoвi.цaс всiпl вимoгaм ЧIl}tflих МСФЗ з

Bpax).BaнняМ змiн' внеcених PМCБo, ДoTpиМalrrш якиx зaбезпеuyс дoстовipне ПoДaння iнфopмauiТ в фiнaнсoвiй звiтнoстi, a caме,

лЬp."'oi' дoстoвipнoi' зiстaвнoT та зpoзумiлoТ iнфоpмauii. Пpи фopмувaннi фiнaнсoвoi звiтностi КУA кеpyвtlлoся тaкo}к

BиМoГaМи }Iaц1oнaJlЬних зaкoцo,цaBчих Ta нopMaTиBних aктlB щoДo оpгaнtзaцti i веДення бyхгалтеpськoгo oблiкy Ta скJra.цaнIUl

фiнaнсoвоi звiтностi в Укpaiнi, якi не пpoтиpiчaTь BимoгaM МсФЗ.

У поpтфелi Фoнлy вrдсyтнi aк'иви (aйii, *opпоpaтивнi пpaвa) з чaсTкoю вo.lIo.цiнням 50 i бiльurе вiдсo,гкiв. Bpaxов1тони

no,o*.''n Мсoз tо <КонсЬлiдoвaнa фiнaнсовa звiтнiсть>> ФoнД не консoлi,цyс фiнaнсoвy звiтнiсть.

2.2.MсФз, якi пpийнятi, aЛе шlе не нaбули чиннoстi
B cклaдi МсФз. oфiuiйнo }lаBеДениx нa веб-сaйтi Мiнiстepствa фiнaнciв Укpaiни, oПpилюДIt€нo сTaндарт МсФЗ 16

кopендa>. який нaбувaс чиннoс'гi 01 сiчня 2019 poкy. Зa pirпенням кеpiвництвa кУA МсФЗ 16 <0рендa> Дo ,цaти набyтr'я,

чиI]нoсT1 не зacтoсoByСr.ься. ouiкyстьcЯ, щo зaсToсyвaння.МCФЗ 16 <bpендa> не бyле МaTи вПлив нa фiнaнcoву звiтнiсть

Toваpиствa. Bpaхoв}.ючи. rцо Фoнд Hе с opeн,цapeМ'
2.3.Baлrота ПoДaнHя звiтнoстi тa фyнкцioнaльнa BaЛк)тa' сryпiнь oкрyгЛення

Baлroтa пoДaння звtтнoстi вiд.,oвiдaс фyнкuioнaльнiй вaлютi, якolo с нaцiонaльнa BaJIIoтa Укpaiни _ гpI'!вIlя' cкЛaденa у

TисяЧaх ГpиBеHЬ. oкpyГлеtlих Д'o цiлиx тисяч.
2.4.Пpипyшення пpo бeзпеpервнiсть дiяльнoст.i
Фiнaнсoвa звiтнiсть Фoндy-пiдгoтoвлеIia нa oснoвi пpинципy безпереpвнoстi Дiяльнoстi, якиri rrередбalae здaтнiсгь Фoнду

pеaлiзoвyвaти сBoi aктиви 'u 
",no"уuu," 

свoТ зoбtlв'язa"'" 
"-.,poцеоi 

зДiйснення звичaйнoi дiяльнoстi. Peзyльтaт aнaлiзi,

Ь.,n.p.p,'o..,i Дiяльнoотi oфopмлтосться ПpoтoкoлoМ Зaгaльних збopiв yuaсникiв КУA. Фiнaнсовa звiтнiсть Hе Blgltoчас
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кopигувallня. якi неoбхiднo бyлo б пpовесTи в тoМy випa.цк?v, якби Фolrд не МiГ пpoДoв)I{иTи пoДitлЬlllе з.цiйcнelrня фiнaнcoвo-
гoспo.цapсЬкoТ.цiяльнoстi Bi.цпOвi.цнo дo ПpиrrIIипiB безпеpеpвнoстi дiяльнoстi.

oцiнюroчи Дopеч}riстЬ пpиПyщення пpo безпеpеpвнicть' yпpaвлiнcький пеpсонaл беpе .цo yвaги Bсю IraJIЕнy iнфopмauirо
щo.цo МaйбyTнЬoГo - щoнaйMeншIе Ha 12 мiсяцiв з кiнця звiтнoгo пepiоду, itле нr oбМe)кyюЧиоь Цим пeрiо.цoМ.

2.5.Pirшення прo 3aTBrрД)кення фiнaнсoвoТ звiтнoстi
Фiнансoвa зBiTнiсть Фoндy затвеpдженa дo виПyскy 16'02,2022p' Звiтll пiдпис1+oTься Гrl{еpaЛЬниМ l{иpектopoм тa Гoлoвним

бyхгaлтеpoм КУA, тa винoсятЬсЯ нa зaтвepд)кення зaгaльниМи збopaМи уlaсникiв. Hi у*raсники КУA, нi iнrшi oсoби не Мa}оTЬ
пpaвa внocиTи змiни До uiеi фiнaнcoвoi звiтнoстi пiоля iТ зaTBеpДжeIlI{я Дo випycкy.

2.б.Звiтний пеpioд фiнaнсовo.i звiтностi
Звiтним пеpioдoм, зa якиiа фopмyсться фiнaнсовa звi'гнiсть, BBa)кaстЬся кaлендapний piк, тобто пеpioд з 01 ciчня пo 31

гpyдня 2021 pокy.
2.7.oснoви пiдгoтoвки, зaTBеpД)кеt|ня i пoдання фiнaнсoвoi звiтнoстi
!aнa фiнaнсoвa звiтнiсть пiдгoтoвленa y вiдпoвiднoстi дo Мi>кнapoлниx стaндapтiв фiнaнсoвoi звiтнoстi' дo <Пoложeння пpo

3.1. Cyттсвi пoЛoll(енtlя oблiкoвoi пoлiтики
opгaнiзaцrя i метo,цoлoгiя бyxгалтеpськoгo oблiкy Фoндy здiйснroсться вiдпoвiднo дo (ПoЛo}itеt{ня пpo opгaнiзalдiю

бyxraлтеpськoгo oблiкy тa oблiкoвy пoлiтикy> IIAЙoBoгo IIITЕPBAЛЬIiOгO lIиBЕPсиФIкoBAIIoгo
lIIBЕсTицIЙIIoгo ФoIIДУ (цЕIITPAЛЬIIиЙ II{BЕсTI{цIЙIIиЙ ФoIIД)' зaTвеpД)кенoГo [Iaкаj}oМ ТoB кКУA
кIHЕКO-IHBЕCT> пpo opгaнiзaцiю бyхгалтеpськoгo oблiкy тa oблiкoвy пoлiтикy N938/2-o.ц вiд29.|2.2aП p.' яке сфopшtоnaне
вiдпoвiДно.цo Bимoг Мiжнapoдlrиx стaндapтiв фiнaноoвoi звiтнocтi. Biдпoвiдaльним зa opгaнiзaцiю oблiкoвoi, кoнтpольнoi й
aнaлiтpтчнoi poбoTи y Фoндi e Гeнеpшrьний диpекTop КУA, яке здiй9нюс yпpaвлiння aк'гивaМIr Фондy вiдповi,цяo дсr
зaкoнo.цaвсTBa. Зaбезtrечення бyхгалтеpськoгo oблiкy y Фoндi BикoцУс вiддiл бyхгалтеpii КУA нa чoлi з Гoлoвним бyxгалтеpoм.

ф фiнaнcoвa звiтнiсть пiДгoтoвленa нa oснoвi iстopиrнoi coбiвapтoстi та сIlpaBr,цЛивoТ вapтoстi aбo aмopтизaцiйнoi
coбiвapтoстi oкpeмиХ фiнaнсoвиx iнстpyментiв вiДпoвiднo.цo МсФз 9 <Фiнaнсoвi iнсщyменти>. oцiнкa спpaведливоi вapтoстi
зДiйснюстьcя з викopисTal{ням метoДiв oцiнки фiнaнсовиx iнсщyментiв, дoзволeниx МCФЗ 13 <oцiнки зa спpaвеДливoю
вapтiстo>. Taкi шrетoДи oцiнки вкпонaroTь викopистaнrul спpaBеДпиBoi вapтoстi як цiни, якa бyлa б щимaнa зa пpollaж aкTиву,
aбo cплaченa 3a пepеl{aчу зoбoв'язaння y звинайнiй oпеpauii мiж уraсникaми pиI{кy Нa Д?rry oцiнки. Зoкpемa, викopисIaнIUI
бipжoвиx кoтиpyвaнЬ aбо дaних пpo ПoТoЧнy pиtlкoвy вapтiсть iншoгo аналoгiчнoгo зa хapaктерoм iнстрyментy. aнaпiз
.циcкoltтoвaних гpotIIoBиx пoтoкiв aбo iншi мo.целi визнaчеIlня спpaBе.цливоi вapтoстi. Пеpедбa.ryвaнa сIIpaBrдлиBа вapiiсть

фiнaнсовиx aктивiв i зoбoв'язaнь BизнaчarTься 3 BикopистaнI{яM нa,IBнoТ iнфоpмauii пpо pинoк i вi.цпoвi.цних метo,г{iв oIliнки.
3.2. Зaгaльпi rroJloя(eння rцoдo oбЛiкoвиx пoлiтик
3,2.I' ocнова фopмування oблiкoвuх noлimuк
oблiкoвi rroлiтltкl,t - кoнкpеTнi Пpи}rциПи, oснoBи' .цoмoвленocтi, пpaBиЛa Ta пpaкTикa) застoсoванi сyб'скToм ГocПoДapюBaння

пpи склaдaннi .I.a no,цaннi фiнaнсoвoi звiтнoстi. MСФЗ нaвoдить oблiкoвi lroлiтики, якi, зa BиснoBкoм PМCБo, ДaюTЬ зМoгу
cl.Цacти Taкy фiнallсoBy звiтнiстЬ' якa мiститиме дopеЧнy тa дocтoвipнy iнфоpмauiю пpo oпepauit, iнrпi пoдiТ Te yМoви! ,цo яки\
вoHи зaсToсoвуtoться. Тaкi пoлiтики не слiД зaстoсoвyBaти. якIцo BПЛив ix зaсloсyвaння с HесyTТсBим. oблiковa полiтltка ФoнД1
poзpoб.пе}ra Ta зaTBеp,цженa кеpiвництвoм КУA вiдrroвiднo дo виМoГ MсБO 8 koблiкoвi пoлiтики, змiни в oблiкoвих oцiнкaх тa
I1oМилки) тa iншrиx чиIlних МCФз, зoкpeМa, МсФ3 9 кФiнaнcoвi iнcтpyмeнти> тa МCФЗ l5 <l(oхiд вiд дoгoвopiв з кЛiснTaMи).

3.2'2' Iнфopмацiя npo змiнu в oблiкoвuх noлimuках

2

lзaцlю буxгaЛTеpсЬкогo ooЛlкv та oблlкoвv пoлlтикv). якa з ypaxyвaнIUlм вlдlог MCФЗ

laтa зaтвеpдженrш
фiнaнсoвoi звiтнoстi до
BипYскv

l 6 лютoго 2022 poку

Звiтшй пеpioл фiнaнсoвoi
звiтностi

Кaлендapний piк' тoбтo пеpioд з 0 l сiчня пo 3 1 гpyлня 2021l poку

Baлютa звiтнoот.i Фiнaнcoвa звiтнiсть окlla'цеI{a y гpotповiй oДиниlti Укpaiни _ гpивнi
oдиниця вимipу Baлloтa aoДilнн,I звiтнoстi вi.цпoвi'цaс фyнкцioнaльнiй вalпотi, якоto е нaцioнaЛЬнa BrUIIoTa

Укpаiни _ гpиBI{я, cклa'цeнa y Tисячaх ГpивеI{ь. Bсi дaнi фiнaI.rоoвoТ звiтнoстi oкpyгленi з
точнiстrо дo цiЛиx TисяЧ гpиBeнЬ.

Iдентифiкaцiя фiнaнсoвoi
звiтностi

Фiнaнсoвa звiтнiсть Фoндy е фiнaнсoвoю звiтнiстю зaгaЛьнoГo пpизHaчеIlня, Якa
сфopмoвalra з МеToIo дocтoвipнoгo пoДa}rl]я фiнaнсoвoгo стaнy, фiнaнсoвиx pезультaтiв
дiяльнoстi, pyxy Гpollloвиx пoтoкiв тa BлaснoГo кaпiтaлy i Пpимiтoк,цo piЧнoi фiнaнcoвoi
звiтнoстi зa звiтний пеpioд, яка e кopис}loю .цЛя шиpoкoгo кoлa кopисTyBaнiв пpи
пpийняттi ними екoнoмiчних nirrrень.

Склaд фiнaнсoвoi звiтнoстt Пеpeлiк Ta нaзB}l фopм фiнaнсoвoi звiтнocтi Фoндy вiдпoвiДalотЬ BиМoгaМ' BсTaнoвлениМ
HП(с)Бo l кЗaгальнi BиМoги дo фiнaнсoвoТ звiтнoстiл.
Фiнaнсoвa звiтнiсть Фoндy вклю,rас нaстyпнi фopми: Фopмa Л! 1-Бaпaнс (Звiт пpo
фiнaнсoвий стaн) нa 3|.12.2021,p'; Фopмa Nэ2.Звiт пpo фiнансoвi pезyльтaти (Звiт пpо
сyкyпний Дoхiд) 3a 2021p.; Фopмa ]ф 3- 3вiт пpo pyх ГpoIIIoBиХ кoпrтiв (зa пpяМl.tМ
методoм) зa 202|p,; Фopмa Nl4 _ Звiт пpo влaсний кaпiтал зa 202|p.; щимiтки дb piuнoi
фiнaнсoвoТ звiтнoстi зa202|p., щo мiстять cтиcлуlй BикJIaД сyTTrBих oблiкoвих пoлl.I'ик Ta
iнrпi пoяснювальнi пpимiтки' склaденi згiднo вимoг МсБo 1 кПo.цaння фiнaнсoвoi
звiтнoстi>.

Piшенtlя пpo otIp!Iлю.цIlення

фiнaнсoвоi звiТнoстi
Фiнaнсoвa звiтнiсть Фoндy зaтвеp,Цx(енa Дo Bигryску. Звiти пiдтпrcyroться Генеpaпьним
ДиpекTopoм тa Гoлoвним бyхгалтеpoм КУA, тa Bинoсяться нa Зafl]еpДже}Iня зaГaJ.IьниМи
збopaМи щaсникiв. Нi щaсники КУA' нi iнrпi осoби не МaюTЬ lrpaBa вI{oсlrги змiни Дo цiсi
фiнaнсoвoТ звiтнocтi пiсля iТ зaтвеpДжeння .цo Bиrryскy.
Згiднo з <Пopядкoм тa oбсягoм poзкpи.I-гя iнфopмauii пpo pезyлЬTaти.дiяльнoстi ICI>
пеpeдбaненo poздiлoм V Пoлoя<енtlя Nяl343 poзмicT|4.||\ Нa сaйтi hшp/s1qqkщ4!k9lgaY.ua/
не пiзнitпе 0l квiтня poкy' I{aстyпнoго за звiтним, нacTyпнy iнфopмauiro:
.цoBi.цкy пpо вapтiоть чистиx aктивiв (.цoДaToк 5); фiнaноoвy звiтнiсть y склaдi бaлaнcу
(звiry пpo фiнaнcoвий cтaн) тa звiry пpo фiнaнсoвi pезyльTaTLI (звiry пpo сyкyпний дoxiд).
Тaкoт< ця iнфopмauiя poзкpивacгься IIIляхoМ poзмiщення нa вЛасIroмy веб.сaйтi КУA
(wwrv.inеko.invеst.сom).

Пpиlrципи BеДrння
бvxгaлтеоськoгo oбrriкy

Бyхгшrтrpськiй oблiк вrДеться y вiдпoвiднoстi .цo зaкoнoДaвcтвa УкpaiЪи.

3. Принципи облiкoвoi полiтики
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Фoнд oбиpaс тa зaстoсoвye свoi oблiкoвi пoлiтики IIoслi.цoBIto для пoдiбниx oпеpaцiТ, iнruих пoдii aбо yмoв, якщo MсФз
кollкpеTнo нr BиМaгaс aбo не Дoзвoляr визнaчеI{tlя кaтегopii cтaтей, .цля яких iнtпi пoлiтики Мo)I{yTЬ бyти Дopечними.

3 l ciчня 2018 poкy КУA зaстосoвyс MCФЗ 15 кДoхiд вiд дoгoвopiв з клiснтaми>. Фoнд oтpимyс oснoвний Дoхi.ц вiд
oпеpauiй з цiнними ПaпеpaМи. Зaстoсyвaння МсФЗ 15 <Дoxiд вiд дoговоpiв з клiснтaми> на вiдoбpaження pезyльтaтiв
.цiяльнoстi не МaЛo сyтгсвoгo BпЛиBy.

Кеpiвництвoм КУA бyлo пpийнятo piпrення щo зaсToс}ъaння МCФЗ 9 кФiнaнсoвi iнс'rpyменти> для Фoндy з l ciчня 2015
poкy (зaстoоyвaння MCФЗ paнiше дaти нaбyття чиннoстi дoзвoлясться). Зoкpeмa' нoвi вимoги дo клaсифiкaцii фiнaнсових
aктивiв i зoбoв'язaнь. З 1 сiчня 20l8 poкy МсФз 9 <Фiнaнсoвi iнсщyмeнти> мaе нoвy pелакцilo, якa сеpед iнIпoгo пеpедбa.raе
змiнy пiдхoдiв дo зMенIIIеIrн'I кopисIlocтi фiнaнсoвих iнсщ1тlентiв. Bpaxoвyro.rи rо.laсифiкaЦilо фiнaнcoвих aктивiв' щo
викopистoByrться Фoн.цом, poзpaxyнoк oвiкyвaниx кpеДитIrих збиткiв зaстoсoByсться дo фiнaнсoвих aктивiв, щo oцirrroються зa
aМopтизoBaнoю вapтiстю. Iнфopмauiя пpo обпiкoвi пoлiтики щoДo oчiкyвaних кpедитниx збиткiв нaведенa y пpимiTЦi 3'3.3., a
iнфopмauiя пpo сyМи, oбyмовленi oнiкyвaними кpе,циTtlиМи збиткaми нaвrДенa y poздiЛi 7 Пpимiтoк.

3.2,3. Фopма mа на3вu фiнанcoвuх звimiв
Пеpелiк тa н:rзBи фopм фiнaнсoвoi звiтнoстi Фoндy вiдпoвiдil}oTЬ BиМoгaM, BсTaнoBЛениМ нП(C)Бo 1 <Зaгaльнi BиМoГи Дo

фiнaнсoвoi звiтностi>' тa фopми Пpимiтoк, щo poзpoбленi y вiДпoвi,цнoсTi дo МCФЗ.
3,2,4. Mеmodu nodaння iнфopмацii у фiнaнcoвuх звimах
Згiднo MCФЗ Ta BpirхoB}.Ioчи I{П(C)Бo l Звiт пpo cyкyпний дoxiд пеpеДбaчaс IIo,цaнюI Bитpaт' Bизнaних y пpибyткy aбo

збиткy, зa кJraсифiкaцiею, oснoвaною нa метoдi (фyнкцii виTpaT) aбo ксoбiвapтoотi pеaлiзaцii>, згiднo з якиМ ви.IpaTи
юraсифiryrоть вi.цпoвi.цно дo ii фyнкцiй ЯК ЧacTLII1И сoбiвapтостi чи' нaпpиKllaД' виTpaT нa збyт aбo aдмiнiсщaтивнy дiяльнiсть.

Пpедcтaвлення гpoIIIоBих пoтoкiв вiд oпеpauiйнoi дiяльнoстi y Звiтi пpo pyx ГpoIIIoBиx кoшrтiв зДiйсr*осться iз зaсToсyBaнIUlM
пpяМoгo Метo.цy' згiднo з якиМ poзкpивaсться..iнфopмaцiя пpo oснoвнi кЛaси нaдхo.ц)tенЬ гpoшJoвих кorrrтiв чи Bиплaт гpoIIIoвих
кo[IтiB. Iнфopмauiя пpo oсl{oвнi види гpoпroЪих l{aдxoджrнь Ta гpoll]oвих виплaт фopмyеTЬся нa пiдотавi oблiкoвиx зaписiв
Фoндy,

3.3. oблiкoвi полiтики щoдo фiнaнсoвих iнструментiв
3'3,1' Buзнання mа oцiнка фiнанcoвuх iнcmpуменmiв
ФoнД визнaс фiнaнсoвий aктив aбo фiнaнсoве зобoв.язaнrrя у бшaнсi вiдпoвiднo дo МсФЗ, кoли i тiлЬки кoли Boнo cTaс

сTopoнolo кoнтpaктниx пoлoх{еIlЬ щoдo фiнaнсoвoгo iнстpyментa. oпepaцii з пpидбaння aбo пpoдaжy фiнaнсoвиx iнстpyментiв
визнaюTьcя iз зaстoсyвaнrшм oблiкy зa дaToю poЗpaхyнкy'

Зa сщoкoм викol]ai{ня фiнaнсoвi aктиBи тa фiнaноoвi зoбoB'язaння пo,цiляються нa пoточнi (зi сщoкoм викoнaltня
зoбoB'язaнЬ лo 12 мiсяuiв) тa дoBгoсTpoкoвi (зi ощoкoм викoI{aннJI зoбoв'яЗaнЬ бiльrпе 12 мiсяuiв).

Фoнд юraсифiкyс фiнaнсoвi aктиBи як тaкi, щo oцirrюються y пo.цaлЬшoМy aбo зa aмopтизoBal{оIo сoбiвapтiотю, aбo зa
сПpaвеДлиBoю вapтiстro нa oснoвi oбoх тaкиx чинникiв: a) мoлелi бiзнесy сyб'екта гoспo.цaploвaння для yпpaвлiння фiнaнсoвими
aктивtlми; Ta Ф хapaктеpистик кoнTpaкTниx гpoпIoBих пoтoкiв фiнaнсoвoгo aктиBy.

Фoн'ц визнaс тaкi кaтегopii фiнaнсoвих aктивiв: фiнaнсoвi aкTиBи, щo oцirfioюTься зa спpaBе,цj.rиBoю вapтicтю, з
вiдoбpaженням peзyлЬTaTy пеpеoцiнки y пpибyткy aбo збиткy; фiнaнсoвi aктиBи' щo oцiнroютЬся зa aМopтизoвaнoю
сoбiBapTiотIo.

Фoн.ц визнaс тaкi кaтегоpii фiнaноових зoбoB'язaнЬ: фiнaнсoвi зoбoв'ЯзaннЯ, oцiнеIri зa aМopтизoвaнolо сoбiвapтiстrо;

фiнaнсoвi зoбoв,язarтня, oцiнeнi зa спpaведливoю вapтiспо, з вiдoбpaженняМ peзyлЬTaтy пеpеoцiнки y пpибyткy aбo збиткy.
Пiд чaс пеpвiснoгo BизI{aннJI фiнaнсoвoгo aктивy aбo фiнaнcoвoгo зoбoB'язaння Фoнд оцiнtoс ix зa iхньоlо спpaвеДлиBoю

BapTlcTю.
Пpи пpипиненнi визнaння фiнaнсoвoгo aктивy пoвнiотlо piзниця мiж: a) бaлaнсoвoю вapтiстto (ouiненoю Ira .цaTy

пpипинення визнaнtrя) Ta б) oTpиМaнoro кoмпенcaцiero (вклюvaюuи 6уlь-яr:llй нoвий oтpимaний aктив мiнyс буль-яке нoвr взЯTe
зoбoв'яЗaнIrя) визнaIоTЬ y пpибyткy aбo збиткy.

Фiнaнсoвий aктив oцiнrоетЬся зa aМopтизoвaнoю сoбiвapтicтю, якщo вiн пpидбaвaсться з MетoIo oДеpжaянJl дoгoвipних
гpoшoвих пoтoкiв i дoгoвipнi yIlloви фiнaнсoвoгo aктивy генepyюTЬ гporпoвi пoтoки, кoтpi с оyTo BиIlЛaTaми oснoBltoТ суIvIи тa
пpouентiв на llепoгaшенy чaсткy oсt{oвIloi сyми.

ФoнД визнaе pезеpв пiд збИтl<И ДлЯ oнiкyвaних кpедитниx збиткiв 3a фiнaнсoBим aктивoм, який oблiкoвyстЬся зa
aмopтизoBaHoю BaртlсТю.

oблiкoвa пoлiтикa щo.цo пo.цaлЬIlroi oцiнки фiнaнсoвих iнсщyментiв poзкpивaсTЬся ни)Itне y вiДпoвiДниx poздiлax oблiкoвoi
пoлiтики'

3,3'2, Гpoшoвi кoulmu maiхнi еквiваленmu
Гporпoвi кoIIITи скJIa.цaIoться з гoтiвки в кaсi тa кorптiв нa пoтoчних pax}.Irкaх y бaнкax.
Еквiвaленти гpoшIoвиx коrптiв _ це кopoTкoотрoкoвi, висoкoлiквiднi iнвестицii, якi вiльнo кoIrBeрTyIоться y Bi.цoIvIi сyMи

Гpollloвих кorптiв i якиМ ПриTaмaнний незнaчний pизик змiни вapтoстi. Iнвестицiя Bизнaчa€Tьоя зaзвичaЙ як еквiвaлент
Гpolпoвиx кotптiв тiльки B paзi кopoTкoгo стрoкy I]oгalIIенIlя' нaIIpикJIaД' ПpoTягoМ не бiльtпе нilк тpи мiсяцi з дaтипpидбaння.

Гpoшoвi кoIIITи тa ix еквiвaленти мo)t(yTЬ yтpиМyвaтися' a oпеpaцii з ниМи пpoвoдитися в нaцiональнiй вaлroтi тa в iнoземнiй
вшlютi.

Iнoземнa BаJIюTa - це BаЛIoтa iнIпa, нiяt фyнкuioнaльнa BaJIIoтa' якa визнaчeнa в п.2.3 циx Пpимiтoк.
Гpоlпoвi кoIIIти тa ix еквiвaленти Bизнtlloться зa yмoви вiдпoвiднilстi кpиTеpiЯМ виз}Iaння акTивaМи. Пoдaльшa oЦiнкa

ГpoIlIoBих коtптiв здiйснtorтЬся зa cпpaBедливolo вapтiспо, якa .цopiвнIoe ii нoмiнa,rьнiй Bapтoстi. Пoдальшa oцiнкa екBiвaлентiB
гpouloвих кorптiв, Ilpе.цстaBлеHиx депoзиTaМи' здiйсюосться зa aМopтизoBaнoro сoбiвapтiстro. Пеpвiснa тa пoДальпra oцiнкa
гporrloBих кorптiв тa ix еквiвaлентiв в iнoземнiй вaпютi зДiйон}oeТЬся y фyнкuioнальнiй вaлrотi зa oфiцiйними к}рсaМи
HaЦioнa,rьнoгo бaнкy Укpaiни (HБУ).

У paзi oбме>кення Пpaвa викopисTaння кoпrтiв нa ПoToчIlих paхyнкax в y бaнкaх (нaпpик.гraд, y Bипa.цкy пpизнaвення HБУ в
бaнкiвськiй yстaнoвi тимчaоoвоТ aдмiнiсщaцii) Цi aктиви Мo)кyTЬ бyти клaсифiкoвaнi у склa.цi непoтoчниx aктивiв. У випaдкy
пpийняття HБУ pirпення пpo лiквiлauiю бaнкiвськoi yстaнoBи тa вiдсyтнoотi ймoвipнoстi пoBеpнrння Гpoшoвих кoштiв.
Bизнaнн,l iх як aктивy пpипиru€ться i ix вapтiсть вiдoбpaжaеться у склa.цi збиTкiB зBiTнoгo пеpio,цy.

ФoндвикopисToвyвaвoбмiннiкypсиI{aдaтyбaлaнсy:з|.12'2021 -Гpивня/l лoлapС|JJA.21,2782
3.3.3. Фiнанcoвi акmuвu, щo oцiнtоюmьcя ltl аJ|'opmuЗoваIroю coбiваpmicmю

!o фiнaнсoвиx aкTивiв' щo oцiнlоtоться зa aМopTизoвaнoю сoбiвapTiотю' ФoнД вiДнoсить dебimopcьку lабopeoванicmb'
Пiсля пepвiснoгo визнaння Фoнд oцiнloе ix зa aМopтизoвaнolo сoбiBapTiстro, зaстoсoв}.Iочи МеTo.ц ефективного вiДсoткa.
Зaстoсoв)точи aнaлiз Дискoнтoвaних гpoшoBиx пoтoкiв' Фoнд викopистoByс ollнy чи кiлькzi сTaBoк дискotlry, кorpi

вiДпoвi.цaють ПrpеBaжa}oЧI{М нa pинкy нoрМaМ дoxoДy Для фiнансoвих iнощyмeнтiв, якi МaюTЬ B oснoвнoмy пoдiбrri yмoви i
хapaктеpиcTики, BкlIючaючи l(pедитнy якiсть iнстpyменTa' зI}лиIIIок сTpoкy' пpoTягol!{ якoгo сTaвкa вiДсoткa 3a кoliтpактoМ e

фiкcовaнoю, a тaкoж зaлиIIIок стpoкy,цo IIoгaIIIенIlя oснoвнoi сyми тa Birлюry' в якiй здiйонroвaтиМyтЬся плaтелti.
ФoнД oцiнlос стaнoм нa кожнy звiтну дaTy peзеpв пiД збитки зa фiнalrсoBиМ iнстpyмeнтoм y poзмipi, щo дopiвнюс: 12-

мiсячним онiкyвaним кpе.циTIlиМ збиткaм y paзi, якшo кpедитний pизик нa звir'нy лaтy не зaзrraв знaчнoгo зрoсTaння з мсlМeнтy
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пepвicнoгo BизнaнIUI; o.riкyвaним кpедиTrrиМ збиткaМ зa весЬ стpoк дii фiнaнсoвoгo ilrстpyМeнтy, якщo щpеДиTниЙ pllзик зa TaкиM
фiнaнсовим iнсщyменroм знaннo зpiс iз мoменry пеpвiснoгo Bизнaн}Iя.

У випадкy фiнaноoвих aктивiв кpе,циTниМ збиткoм с тeпеpitlня вapтicть piзницi мiж дoгoвipниМи гpoшoвиМи пoToкaMи'
нa!'lея(ниМи .цo сIIлaTи нa кopисTЬ Тoвapиствa зa ДoгoвopoM; i гpoпlовими ПoтoкaМи, якi Фoнд oviкyс одеpжaти нa сBoIo кopисTЬ.

Стaном нa кoжнy звiтнy дaтy КУA для Фoндy oцiнюе' чи зltзнaB щедитний pизик зa фiнaнсoвим iнстpyментoм знaчнoгo
зpocтaння з мoменTy пеpвiснoгo BиЗнaння. Пpи викoнaннi тaкoi oцiнки КУA для Фoндy зaмiоть змiни суми о.tiкyвaниx
кpeдиТниx збиткiв Bикоpиотoвyr змiну pизикy нaстaнIUI Дефoлтy (невиконaння зoбoв'язaнь) пpoтягoм o.riкyвaнoгo cтpoкy лii
фiнaнсoвoгo iнсщyментa. .{ля викoнaння тaкoi oцiнки пopiвrпос pизик нaсTaння дефoЛTy (невикoнaння зoбов'язalrЬ) зa
фiнaнсoвим iнстpyментoм оTaнoМ нa звiтнy,Цaтy з pизикoМ нaстaння ,цефoлTy зa фiнaнсовим iнстpyментoм сTaнoМ нa ДaTy
пepвiснoгo Bизнaння) i вpaxoвyс пpи цЬoмy oбгpyнтовaнo неoбxiднy тa пiдтвеpдхtyвaнy iнфopмauiю' щo e дoсryпнoro без
нaдмipниx витpaт aбo зyсиль' i вказyс нa значне зpoстal{шI кpe.цитнoгo pизикy з МoМентy пеpвiснoгo BизнaнI{JI.

КУA шtя Фoндy мolке зpoбити npипyщеI{ня Irpo те, щo l(pе.цишrий pизик зa фiнaнсовим iнстpyментoм не з.tзнaв знaчнoГo
зpoоТaння з мoМенTy пеpвiснoгo BиЗнaI{}|я' якrцo бyлo з'ясoвaнo, що фiнaнсoвий iнcтpyмент мaс низький piвень кредитнoгo
ризикy стaнoм нa звiтну Даry.

У випaдкy фiнaнсoвoгo aкTиBy, щo e кpедиTно-знецiненим сTaнoM }la звiтнy дary, aJIе не с пpи.цбalrиМ aбo сrвopеним
кpеДиTнo-знецiненим фiнaнсoвиМ aкTиBoM, КУА для Фoндy oцiнюе oнiкyвaнi кpедитнi збиTки як piзниrло мiж вaлoвoю
бaлaнcoвою вaртicтtо aктивy тa тепеpiшrньoю вapтiстtо oнiкyвaних мaйбyтнix гpoшoвиx пoтoкiв, ДискoнтoBal{oю зa пеpвiснoю
ефективнoю сTaвкolo вi.цсoткa зa фiнaнсoвим aкTиBoм. БyДь-яке кopигyBaння визнarTься в пpибyткy aбo збиткy як пpибyтoк aбo
збитoк вiД зМеIlше}l}lя кopиснoстi.

!ебimopcькa 3абopzoваIricmb. БезyМoBнa Дебiтopськa зaбopгoвaнiсть визнaстЬся як aкTиB тoдi, кoли ФoнД стaс сTopoнoю
,цoгoвopy тa, внaслiДoк цьогo, нaбувaс Iоpидичне пpaво oДеpжaти гpoпroвi кotпти. Пеpвicнa оцiнкa дебiтopcькoi зaбopгoвaнoстi
зДiйcнюетьcя 3a cl]paвеДЛиBoю вapтiстю. Пiсля пЪpвiснoГo Bизнaнн,I пoдшIьшa oцiнкa дебiтopськoi зaбopгoвaнoстi вiдбрaeтьоя
зa aМopTизoBaнoю BapTiстю. Пoтo.lнy дебiтopськy зaбopгoвaнiсть без встaнoвленoi стaвки вiдсoткa Фoнд oцiнюс зa cyмolо
пеpвiснoгo paxyl{кy фaктypи, якIIIo вплиB .цискoнТyBaнIUI е несyттсBим.

3.3.4. Фiнaнcoвi акmuвu' щo oцilrююmbcя 3а cnpавеdлuвoю ваptniсmю, з вidoбpаltсенIrяJ|' pетуЛьmаmу nеpеoцil'кu J)
npuбуmку абo 7бumку

.{o фiнaнсoвих aктивiв, щo oцiнroютьcя зa спpilведлиBoю Bapтiстю' з Biдoбpa)(енняМ pезyлЬтaтy пеpеoцiнки y пpибyткy aбо
збиткy, вiднoсяться aкцii тa Пai (чaстки) ГoспoДapсЬких тoвaриств. Пicля пepвiснoгo визнaння КУA дrя Фoндy oцiIпос ix зa
cпpaве.цlIивolo вapтiстю.

Cпpaведливa вapтiсть aкцiй' якi внесенi дo бipжoвoгo спискy' oцiнюсться зa бipжoвим кypсoМ opгaнiзaтopa тopгiвлi.
Якщo aкцii мaють oбiг бiльш як нa o.цlloмy opгaнiзaтopi тopгiвлi. пpи poзpaxyнку вapтостi aктивiв тaкi iнстpyменти

oЦiнrorотьcя зa кypоoМ нa oснoBнoМy pинкy .цля цьoгo aкTивy aбo, за вiдcyтнoстi oсновноГo pиt{кy' нa нaйспpиятливiшoмy
pинкy для ньoгo. Зa вiдcyтнoстi свiдчень нa кopиcтЬ lrpoTиЛе)I(нoгo' pи}roк, Ira якoмy КУA для Фoндy зaзви.raй здiйснюс
oпеpaцiю пpoдa)Iiy aкTиBy, пpиймaсться зa oснoвний pинoк aбo, зa вiдсyтнoстi oснoвнoгo pиIrкy' зa нaliспpиятливitпий pинoк.

Пpи ouiнui спpaве.цлиBoТ вapтoстi aктивiв зaсToсoвyloтЬся метoДи оцiнки вapтoстi. якi вiдпoвiДa}оть oбсTaBинaМ тa.цля
яKих с .цoстaTнЬo Дaних' щoб oцiниTи cПpaBедЛиBy вapтiсть, максимiзyrони BикopиcTaння Доpечних вiДкpиTиx Дaниx тa
мiнiмiзyючи викopистaннЯ зal<pИ.tИх вxiдниx даних'

Якщo с пi,цстaви Bвa}кaти, tцo балaнсoвa вapтiсть сyттсBo вiдpiзнясться вiд спpaBеДливoi, ФoнД Bизнaчae сIIpавr,цлиBy
вapтiсть зa.цoпoмoгoю iнtпих метoдiв oцiнки. Biдхилення Мo)кyTЬ бyти зyмoвленi знaчними змiнaми y фiнaнcoвомy стaнi
емiтентa тalaбo змiнaми кoн'rонктypи pинкiв, нa якиx емiтент зДiйонюе cвoю.цiялЬнiсTь' a Taкo)t( змiнaми y кoн'юнктypi

фoнлoвoгo pинкy.
СпpaвеДливa вapтiсть aкцiй, oбiг яких зyпинеrrе' y тоМy числi цiнниx пaпеpiв емiтентiв, якi вклroченi дo Cписку

емiтентiв' щo МaюTЬ oзнaки фiктивнoстi, визнalaеться iз ypaхyBaнням нaявнoстi стpoкiB вiДяoвлення oбiгy тaких цiнниx
пaпеpiв, нaявнoстi фiнaнсoвoТ звiтнoстi тaкиx eмiтентiв, pезyльтaтiв iх дiяльнoстi, oнiкyвaння нa.цxoД)кеI{ll;t мaйбyтнix
екoнoмiчниx вигiД.

3'3'5.3oбов,язання
Кpе.Цитopоькa зaбopговaнiсть BизI{arTьcя як зoбoв'язaння тo.цi, кoли Фoнд отae сTopoнolо дoгoBopy тa, внaслiдoк цьoго,

нaбyвaе lopидичне зoбoв'язaння сплaтиTи гpoIпoвi кoшrти. Пoтoчнi зoбoв'язaнlrя - це зoбoв'язaнтrя, якi вiдпoвiДaють oднiй aбo
,цекiлькoм iз нижченaве.цениx oзIlaк: Фoн,ц спoдiвaсться пoгacити зoбoB'язaння aбo зoбoв'язaння пiД,пягae пoГaulенню пpoTягoМ
ДBaнa.ццяТи мiсяцiв пiоля звiтнoгo пеpioдy; Фoнд не Mar без)a{oBнoгo IIрaBa вiДстpoчиTи пoгaшеHня зoбoB'язaння пpoTягоМ
щoнaйменпrе двaнa,цЦяTи мiсяцiв пiсля звiтнoгo пеpioдy. Пoтoчнi зoбoв'язaння визIlaloтЬся зa yI\,{oBи вiДпoвiДнoстi визначeннтo i
кpитepiям BизнaнI{JI зoбoв,язaнЬ. Пoтoчнi зoбoв,язання oцiнюються y пo.цaлЬIIIoМy зa aмopTизoвaнoю вapTiсTIо. Пoтouнy
кpr.цитopськy зaбopгoвaнicть бeз встaнoвленoi стaвки вiдсoткa КУA для Фондy oцirrюс 3a сyМolo lrеpвiсногo paxylrкy фaкт1pи,
якщo BIrЛив диcкoнТyBaння с несyттсBиМ.

3,3.6' Зzopmання фiнанcoвuх акtnuвiв mа 3oбoв|яЗаIrь
Фiнaнcoвi aкTиви тa зoбoB,язaння ЗгopTaюTься' якщo Фolrд Ma€ юpидич}rr пpaво здiйснroвaтtl зaлiк визI{aних y бaлaнсi срl i

мaс нaмip aбo зpoбити BзaсМoзaЛiк, aбo pеaлiзyвaти aктив Ta BикoнaTи зoбoв'язaння oднoЧacнo.
3.4. oблiковi ПoЛiтики щoДo непoтoчниx aкгивiв, yтpиl{уBaниx ДЛя ПpoДa)кy
КУА для Фoнду клaсифiкyс непoтонниЙ aктив як yтpиМyBa}rиЙ Для пpo.цФкy' якщo йoгo бaлaнсoвa вapтiсть бyДе в

oснoвнoМy вi,цшкоДoвyвaтися lIIляхoМ oпеpaцiТ пpoдaжy' a не Iloтoчнoгo викopистaння. HеIIоToчнi aI<.rИBИ' ущимyвaнi для
пpo,цоIry' oЦiнroютьcя i вiдoбpaхtaroться в бyхгaлтеpсЬкoМy oблiкy зa нaйменrпoю з ,цBox BеличиI{: бaлaнсoвoто aбо
спpaвrдливolo вapтiстю з BиpaxyBaннJIм Bитpaт нa oпepaцii, пoв'язaнi з ПpoдФкеМ. Aмopтизaцiя нa такi aктиви нe нapaxoвyсться.
3битoк вiд зМенIIJення коpис}Ioстi пpи Пеpвiснoму чи пoДaJlЬtl]oмy списaннi актиBy дo сIrpаведJIиBoТ вapтостi зa BиpaхyвaнняМ
BиТpaт нa пpo.цaж BизнaстЬся y звiтi пpо фiнaнcoвi prзyЛЬTaTи.

3.5. oблiкoвi полiтики щoДo ПоДaTкy нa пpибyтoк
Bитpaти з lloДalкy нa пpибyтoк яBЛяIoть сoбoю сyМy BиTpaт з пoтoчнoгo тa вiдcтpoненoгo пo,цaткiB. Пoтoчний пoдaToк

Bи3нaчaстЬся як сyl,{a пoдaTкiв нa пpибyтoк, щo пi.цлягaють сплaтi (вiдrшкo.цyвal{Iilо) щoдo oпo.цаткoBaнoгo пpибyткy (збиткy) зa
звiтний пеpiод. Пoтоннi витpaти Фoндy зa IIo.цaткaMи poзpaxoByютЬся з викopистaнн,lМ пoдaTкoBих сTaвoк, .lинних (aбo в

oc}loвнoМу vинниx) нa дaтy ба,raноy. Пoдaтoк нa пpибyтoк Irе рoзpaхoвyeться, oскiльки вi.цпoвi.цнo Пoдaткoвoгo Кoдексy
Укpaiни 141.6.l. звiльняroтhся 81Д oпo.цaTк}ъaння кolltти спiльнoгo iнвеоryвaння' a сaМе: кotIITи' внeсенi зaснoвникaми
кopпopaTиBнoГo фoнлУ, кoIlIти тa iншi aктиви, зaл1^lенi вiд 1^raсникiв iнотиryту спiльнoгo iнвеcтyвaння, ,цoхo,ци вiд зДiйснeнrrя
oпepaцiй з aктиBaми iнстиryту спiльнoгo iнвесryвaння' Дoхoди. нapaxoвaнi зa aкTиBaми iнститщy спiльнoгo iнвесryвaння. тa

iнIшi Дoxo.ци вiд дiяльнoстi iнстиryтy спiлЬнoгo iнвестyвaння (вiдсoтки зa IIoзикaми, opенднi (лiзингoвi) гшaтеrкi, poялтi тoщo).
3.6. oблiкoвi пoлiтики rцoДo iнпrих aктивiв тa зoбoв'язaнь
3,6'1' 3aбeзnечення
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ПPиМITки Дo PIчHoi ФIнAнсoBoi ЗBITHOсTI ПIДIФ (цЕIIТPAЛЬI{иЙ IнBЕсTиЦIЙниЙ ФoнД> зA PIк, Цo зAкIнЧиBСя

31. l2.202l  PoкУ
Зaбезпечення BизнaюTься' кoли Фoнд мaс TeПеpiIIIнIо зaбopГoвaнiсTЬ (юp,дичнy aбo кoнстpyктивнy) внaолiдoк минyлoi

пoдii, iснyс ймoвipнiсть (тoбтo бiльше Мo)tglиBo' нiж немoxливo), щo Пoгaп]eння Зoбoв'язaння BиМaгaтиме ви6уття prс}рсiB,
котpi втiлioють y сoбi екoнoмiчнi Bигoди' i мoжна дoстoвipно оцiнити сyмy зoбoв'язaння.

3.7' Iнrui здстoсoвaнi oблiкoвi пoлiтики, щo с Дoречt|t|п{и для poзyмiння фiнaнсoвoi звiтнoстi
3.7.1 loхodu mа вumpаmu
.(oxiл вiл пpoДaжy фiнaнсoвиx aктивiв BизItaеTЬся y пpибyткy aбo збиткy в paзi зaДoBoЛеHt{я Bсix нaвеДеHиx,цаЛi yмoв: a)

КУA для Фoндy пеpедaс дoгoвipнi пpaвa нa oдеp)кallня гpolIIoBих пoтoкiв вiд тaкoгo фiнaнсoвoгo aктиBy; б) кУA для Фoнду
пеpедajlo пoкyпцевi pизики Ta пеpеBaги вiд вoлoДiння, пов'язaнi з фiнaнсoвим aктивiв; в) зa Фoндoм не зaлиrrraеться aнi
пoдaЛЬIxa уiaстЬ yпpaвЛiнськoгo Пеpсolr{rлy y фopмi, якa зaзвичaй пoв'язaнa з вoлoдiнням, aнi ефективний кoнтpoлЬ зa
пpoдa}tиМи фiнaнсoвими iнстpyментaми, iнвестицiйнoю неpyхомiстro aбo iнtшими aкTиBaми; г) сyмy дoхoДy мoжнa дoстoвipнo
oцiнити; д) ймовipнo' щo Дo Фoндy нaдiйдyть eкoнoмiчнi вигoди' пoв'язaнi з oпеpацiсro; тa е) витpaти, якi бyли aбo 6уlуть
гIoHeсенi y зB.язкy з oлеpaцiсю, мoжнa,цостoвipнo oЦiнити.

flпвiденди BизнaютЬся ДoxoДol{ ЛиIшe y paзi, якщo: пpaBo Фoндy нa oДеp}кaння BиПЛaT зa дlвiдrндaми BcтaнoвлеIlo; с
ймoвipнiсть, Цo екoнoМiчнi виГoди, [oв'язaнi з дивi.цендами, нa.цiйдyTЬ.цo Фoн.цy; сyМy Дивiдендiв мoжна дoстoвipнo oЦiнити.

ДoхiД визнaeтЬся y зBiTi пpo пpибрки Ta збиTки зa уМoBи вiдпoвiднoстi визнaченнIo тa кpитеpiям визнaння. Bизнaння
Дoходy BiДбyвaсTЬcя o.цIlочaснo з виЗнaнI{'IМ збiлЬшlення aктивiв aбo зMеIIПIення зoбoв'язaнЬ.

Bитpaти _ цe зМеI{IIIення екoнoмiчних вигiд пpoTягoМ oблiкoвoгo пеpioдy y виглядi ви6утrя vи aмopтизaцii aктивiв aбo y
вигляДi виникt{ення зoбoв'язань, pезyлЬтaтoм Чoгo е зменIIIеIIIIя чистиx aктивiв' зa виIlяTкoм зМеtlIIIення, пoв'язaнoгo 3
BиплaTaми уlaсникaм. Bищaти визI{.lIoTься y звiтi пpo пpибyтки тa збитки зa yМoBи вiдпoвiДнoстi визнaчеI{}*o Ta o,цнoЧaснo з
BизнaнI{ЯМ збiльtпення зoбoв,язaнь aбo зменrпення aктивiв. Bищaти негaйнo BизнaIoTься y зBiтi пpo пpибyтки Ta збиTки, кoЛи
виДaтки Hе нa.цaюTь мaйбyтнiх екoнoмiчних q}'IгiД aбo тoдi тa тiеto мipoto, якoto мaйбyтнi екoнoмiчнi Bигo,ци не вiДпoвiдaють aбo
ПеpесTa}oтЬ вi.цпoвi^цaти визнaннlo як aкTиBy } звiтi пpo фiнaнсовий стaн. Bитpaти Ь,,'u,o,"." y звiтi пpо пpибyTки Ta збиTки
тaкo)к y тих Bипaдкax' кoли ви}lик.llоть зoбoв'язaння без визнaння aкTивy. Bищaти, пoнесенi y 3в'язкy з oтpиМaнняМ ДoxoДy,
BизнaюTЬся y тoМy rк пеpioдi, щo й вiдпoвiднi Дoхoди. Пpи визнa.rенi вapтoстi Bинaгopoди вiл yпpaвлiння aктивaми Фoнд
вi.цпoвiднo Дo МCФз 15 викopистoвy€ Mетoд oцiнювaння зa pезyлЬтaToМ. ,{o методy oцiнювaння зa резyЛЬтaтoм нilлеx(итЬ,
зoщpeмa' altaлiз Bикoнaння, зaBершеI{oгo нa сьoгoДнitшнiй День, oцiнки ДocягнyTиx pезyльтaтiв. Bpaxoв1тоvи пpи}rцип
пpoфесiйнoгo скептици3мy дrrя змiннoi вapтoстi винaгopo,ци poзpllхyнoк ДoхoДy здiйcн}oсТЬся нa кiнець кoжнoгo мiсяця.

Peзyльтaт визнaчеIlня poзмipу Bинaгopo,ци по yпpaвлiннto aктивaМи oфopмлюстьоя aкToм Bикoнaних poбiT, в якoMy
вiдобpaжaсться poзрaxyнoк (ouiнкa) ДoсяГнyтиx pезyльтaтiв нa звiтну Дату.

3,7'2. Улtoвнi loбoв'яltlltня ma акmuвu.
КУA для ФонДy нe визнaс yМoBнi зoбoв,язaння в звiтi пpo фiнaнсoвий cTaн. Iнфopмaцiя пpo yМoBне зoбoB'язaння

рoзкpиBaeTЬcя' якщo Мo)кЛиBiсть вибyття pес}pсiB, якi втiлtоють у сoбi екoнoМiчнi вигoДи' нe e вi.ц.цaленoto. КУA для Фoндy не
визнaс yмoвнi aкTиBи. Cтислa iнфоpмauiя пpо yмoвний aкTив poзкpиBarтЬcя' кoJIи HадxoдженIlя екoнoмiчних BигiД с йМoBipниМ.

4. oснoвпi пpипyщеIlItя' oцiнки тa сyдrкення
Пpи пiдгoтoвцi фiнaнсoвoi звiтнoстi КУA для Фoндy здiйснюе oцiнки тa Пpипylцel{}rя, якi мarоть вплив нa rлеМенTи

фiнaнсoвoi звiTнoсTi, rpyl{т}.ючись на МСФЗ, МCБo тa тлyМaченняx' poзpoблениx Кoмiтeтoм з тJгytvraчеItь мiжнapoднoТ

фiнaнсoвoi звiтнoстi. oцiнки тa сyдже}lня бaз1тoться нa пoпеpеднЬoМy.цoсBi.цi тa iнrпиx фaктopaх, щo зa iсн1.ro.rих oбстaвин
вBaжaютЬся oбгpyнтoвaними i зa peзyльтaтaМи якиx пpиймшоться сyджrнI{я щoДo бaлalrсoвoi BapToстi aктивiв Ta зoбoв'яЗaltЬ.
Хoчa цi poзpaхyl{ки бaзyютьоя нa нaявнiй y кеpiвництвa КУA iнфоpмauii пpo пoтo'rнi пoдii, фaктиннi pезyлЬTaTи МoжyтЬ
зpештolo вiдpiзнятиоя вiд циx poзpaxyнкiв. oблaотi, де тaкi сyдженrrя е oоoбливo Barlс;lивими' oблaстi, щo хapaкTеpиз},IоTься
BисoкиМ piвнем ск.пaднoстi, тa oблaстi, в якиХ IIpипyщеI{юl й poзpaхyнки МaК)тЬ BeЛике ЗI{aчення ,цтtя пiдгoтoвки фiнaнсoвoi
звiтнoстi зa MCФЗ' нaведенi ни>кче.

4.1. Сyляteння щoдo oпеpдцiй, пoдiй або yРtoв 3a вiдсyтнoстi кoпкpетниx MCФЗ
Якщо нeмaс МсФЗ' який кoнкpетнo зaсToсoвyсться Дo oпеpaЦii, iнпloi пoдii aбо yмoви, кеpiвництвo КУA дпя Фoндy

зaстoсoByс сyджеllня пiД чaс poзpoблення Ta зaсToсyвaння oблiкoвoi ПoЛiтики, щoб iнфopмautя булa,цopeчною Для ПoTpеб
кopистyвauiв цlя пpиЙняття екoнoмiчниx pitпень тa дoотoвipнoю, y ToМy знaченнi, шo фiнaнсoвa звiтнiоть: пoдar Дoстoвip}ro
фiнaнсoвий стaн, фiнaнсoвi pезyльтaти Дiяльнoстi тa гpotлoвi пoToки ФонД; вiдoбpaжaс екoнoмi.rнy сyтнiсть oпеpaцiй, iнrпих
пoдiй aбo yМoB' a не лиII]е юpидичнy фop"y; с нейтpальнoю, ToбTo BiЛЬнoro вiд yпepедx<ень; с пoBнoю B yсix сyTтевиx aспекTaх.

Пiд чaс з.цiйснення сyд)l(е}lня керiBницTвo КУA пoсилaстьcя нa лpийнятнiсть нaвеДенцх Дaлi Дкеpе'l тa вpaxoвyс iх y
низxiднoмy пopядкy: a) вимoги в МCФЗ, y якиx iдеться пpo пoлiбнi тa пoв'язaнi з ниМи ПиTaння; б) визнаяенttя, кpитеpii
Bизнaн}UI тa кoнцепцii oцiнки aктивiв, зoбoв'язaнь, дoxo.цiв тa витpaT y Кoнцептyaльнiй oснoвi фiнaноoвoi звiтнoстi.

Пiд чaс зДiйснення сyдx(ення кеpiвництвo КУA вpaхoвyс rraйoоTaннilui ПoЛo)I(ення iнrших opгaнiв, шo poзpoбляIотЬ тa
зaTвepДnq,юTЬ сTaн'цapTи, якi застoсoвутoть пoдiбнy кoнЦептyaЛьнy oснoвy Дllя poзpoблення cтaндapтiв, iнruy пpoфесiйнy
лiтepaтypy з oбЛiкy'гa пpийнятi гaлyзевi ПpaкТики, тiсю мipoю, якoю Boни flе cyllеpеЧaть BищезaзнaчениМ.цжrpеЛaМ.

oпеpauii, щo Ilе pеГЛaМeI{T),IоTЬся МсФз кУA дrя Фoндy не здiйсшoвaлись.
4.2. CyДlкення щoДo спрaвеДливoT вapтoстi aкгивiв Фoндy
Cпpaведливa вapтiсть iнвеcтицiй' щo aктиBllo oбеpтaються нa opгaнiзoвaних фiнaноoвих pинкax' poзp:lxoByСTЬся на oснoвi

пoтoчнoi pинкoвoi вapтoстi нa Мoмент зaКpиття тopгiв нa звiтнy дaтy. B iнпrиx випaдкаx oцiнкa спpaведL.Iивoi вapтocTi
гpyнTyсTьcя нa сyд)кeннях щoдo пеpeдбaчyвaниx майбyтнix гpotпoвhx пoтoкiв' iсн}точoi eкoнoМiЧIroi сиTyaцii, pизикiв,
вЛaсTиBих piзI{им фiнaнсoвим iнстpyментам' Ta iнших фaктopiв з вpaхyBttнIlяМ вимoг МCФЗ l3 <oцiнкa спpilвеДливoi вapтоcтi>'

4.3. Cудlсення щоДo змiн спpaBеДЛивoi вapтoстi фiнaнсoвиx aкгивiв
Кepiвництвo КУA ввaжaе, щo oблiкoBi oцiнки тa пpипущення' якi мarоть cтoсyнoк дo oцiнки фiнaнсoвиx iнстpyментiв, дe

pинкoвi кoтиpyвaннJ| не дoсryлнi, с кJIIoчoBим джеpелo}{ нeBизнaченoстi oцiнок' Toмy щo: a) Boни з висoкиM с.гyпеI{еМ
ймoвipнoстi зaзнaIоTЬ змitl з плинoм нaсy, oскiльки oцiнки бaз}юTЬся нa пpипylцеttltяx кеpiвницTвa щo,цo вiДсo'гкoвиx стaвoк.
волaтильнoстi, змiн вaлroтних куpсiв, пoкaзникiв кpeдитoопpoмoжнoстi кoнщaгeнтiв, кopигyванЬ пiд чaс oцiнки iнстpyмeнтiв' a
тaкoж специфiчниx oсoбливoстей oпеpaцiй; Ta б) BплиB змiни в oцiнкaх нa aктиBи, вiлoбpaженi в звiтi пpo фiнaнсoвий cтaн, a
тaкo)к нa Дoxo.ци (витpaти) Moже бyTи 3нaЧHиМ.

Якби кеpiвництвo КУA викopиcToвyBaлo iнrпi пpипyЩенllя щoДo вiдсoткoвиx стaBoк' вoлaтильнoстi' кypсiв oбмiну вaлют,
кpеДиTнoгo pейTингу конTрaгенTa' .цaTи oфеpTи i кopигувaнь пiд чaс oцiнки ilrстpyментiв. бiльшa aбо менrцa змiнa в oцiнцi
вapтoстi фiнaнсoвих iнстpyментiв у paзi вiдсyтнoстi pинкoвих кoтирyBaнЬ Мaлa б icтoTний вплив нa вiдoбpaжений y фiнaнсовiй
звiтнoстi нистий пpибyток Ta збиToк.

Poзyмiюяи вaжливiсть викopиcTaння oблiкoвиx oцiнoк та пpипyЩeнЬ щoдo cПpaBедлиBoi вapтоcтi фiнaнсoвих aктивiв в paзi
вiдсyтнoстi вхi.цниx ДilI{их щoДo спpaBеДЛиBoТ вapтoстi Пepшoгo piвня. Кеpiвництвo кУA плaнyе викopистовyвaTl4 oцlнки Ta
сy.ц)ltення якi бaзyroтьоя. нa Пpoфrсiйнiй кoмпетенцiТ пpaцiвникiв пiдпpиемствa, дoсвiдi Ta миI]yлиx пoДiяx, a тaкoж з
викopисTaнняМ poзpaхyнкiв тa мoДелей вapтoстi фiнaнсoвих aкгивiв. Зaлуlення зoBнiulнiх експеpтних otliнoк щoДo'тaкиx

фiнaнсовиx iнcтpyментiв де oцiнкa, якa бaзyrTься нa пpoфесiйнiй кoМпетенцii, ДоовiДi тa poзpaхункax е нrдoсTaтнЬoю' Ira ДyN{к}'
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Кеpiвництвa с rlpийrrятним тa нeoбхiДним. Bикopиcтaння piзниx маpкетиtlгoBиx пpиПyщеrrЬ таlaбо метoДiв oцiнки тaкот< мoже
мaти знaчний впЛиB нa пеpе.lбанyвaну спpaBедЛиву вapтiсть.

4.4' Cyлжeння щoДo oчiкувaних тepмiнiв yтprrMувaнIrя фiнансoвих iнстpyментiв
Кеpiвництво КУА зaотoсовyс пpофесiйне cyджeннЯ щoдo теpмiнiв y.IpиМaння фiнaнсoвиx iнсщyмeнтiв, щo вxo.цяTь дo

склaдy фiнaнсoвих aкгивiв. Пpoфесiйне сyД)кеннЯ зa циМ пиTaнням фyнTyсTЬся нa oцiнцi pизикiв фiнaнсoвoгo iнстpрlентy,
йoгo пpибyткoвoстi й,цинaмiцi тa iнurих фaктopaх' Пpоте iснутoть нrBизнaченoстi, якi мoжyть бyти пов'язaнi з пpизyпиненням
oбiгу uiнниx пaпеpiв, щo }tе с пiдконтpoльним кepiвництвy КУA фaктоpoм i мoже сyTтсBo BплиI{yти на oцiнкy фiнaнcoвих
iнсщyментiв.

4.5. Bикоpистaння стaBoк,цискollTyвaння
Cтaвкa.цискoнтy . це пpoцентIla сTaBкa, якa викopистoByстЬсЯ для пepеpllхyl{кy мaйбyтнix пoтoкiв ДoxoДiв B сДине знaчeннЯ

тепеpitпньo.i (пoтouнoi) вapтостi' якa е бaзoro для визнaчeн}tя pинкoвоi вapтoстi бiзнесy. З екoнoмiчнoi тoЧки зopy' B poлi сTaBки
Дискoн,гy r боt(aнa iнвестopy сTaBкa ДoxoДy нa вшta.цений кaпiтaл y вiдпoвiднi з piвнем pизикy пo,цiбIri oб'скти iнвесryвaння, aбo
- cтaвкa Дoхo.цy зa aлЬтеpнaтиBними вapiaнтaми iнвеотицiй iз зiстaвляння piвня pизикy Нa Дa.Iу oцiнки. Cтaвкa дисконтy мaс
Bизнaчaтися з }рaхyBaнняМ тpьох фaктopiв: a) вapтoстi гporпей y'raоi; б) вapтoстi Джеpел. якi залуlaються дtя фiнaнсyвaнtrя
iнвестицiйнoгo пpoектy, якi вимaгaють piзнi piвнi кoмпеноaцii; в) фaктopу pизикy aбo мipи ймoвipнoстi oщимaння oЧiкyBaниx y
мaйбyтньoму,lоxoДiв. Cтaнoм нa31.|2.2021 сrpеД}lЬoзBalкенa сTaBкa за пopтфелем бaнкiвських депoзитiв y нaцiонaльнiй вaлютi
в бaнкaх, y яких нe Bвe.цеtlo TиМчacoBy aдмiнiсщaцiro aбo нe зaпpoвaД)кeнo лiквiдaцiйнy кoмiсiтo' cтaнoвилa7,2 7o piuних.
Iнфopмauiя, щo Bикopистaнa ДЛя Bизнaчення cеpеДнЬoзBaженoТ стaвки oДеpжal]a з oфiцiйнoгo сaйтy HБУ.

4.6. Cyдtltення щoДo BияBJrrн]rя oзнак знецiнення aкгивiв
Biднoснo фiнaнсoвих aктивiв, якi oцiнtotoться зa aМopTизoBaноrо вapтiстtо, КУА для Фoн,цy нa дaTy виниКI{eння фiнaнсoвиx

активiв Tа нa кo)кHy звiтну латy Bизнaчaс piвeнь кpедитнoгo pизикy.
КУA для Фoн,цy визнaс prзеpв пiД збитки дiя oviкyвaних кpеДитIrиХ збиткiв зa фiнaнсoвими aктивaМи, якi oцiнtоються зa

aМopTизoBaнoю вapтicтro' y poзмipi oнiкyвaниx кpедиTIJих збиткiв BcЬoГo стpoкy дii фiнaнсoвoГo aкTивy (пpи знa.iнoмy
з6iльшеннi кpе,цитl{oгo pизику/цtя кpеДиTнo-зI{ецiнeних фiнaнсoвиx aктивiв) aбo 12-мicячними oнiкyвaниМи кpе.цитниМи
збиткaми (y paзi незнaннoгo зpocTaннJI кpe.циTнoгo pизикy).

Зaзвичaй oriкусться, щo oнiкyвaнi щrдитнi збитки зa весЬ сTpoк .цii мaють бyти визнaнi Дo ToГo, як фiнaнсoвий iнсщ1тlент
сTaне пpoстpoчений. Як пpaBилo' кpедитний pизик знaчнo зpoсTaс ще дo Toгo, як фiнaнсовий iнcщyмент стaне пpoстpoчениМ
aбo бyде tloМiченo iнцli чинники зaтpиМКи плaтежiв, Щo с специфiчI1L1N||4 N'Я lloзиЧaлЬникa. (нaпpиюraд' зДiйснення МoДифiкaцij
aбo pеcщyктуpизauii).

Кpедитний pизик зa фiнaнсoвим iнcтpyментoм вBarкaeTЬся }IиЗЬкиМ' якшo фiнaнсoвий iнсщyмент мaс низький pизик
нaсTaннJI дефoлry, пoзичtlлЬIlик мaе пoтylкнiй потенцiaп викoнyBaти оBoi ДoгoBiplri зoбoв'язaння щo.цo ГpoшIoBиx потoкiв y
кopoTкoстpoкoвiй пepспективi' a неспpиятливi змiни в екoнoМiчниx i дiлoвих yмoвaх y дoBгoс'Ipoкoвiй пеpспективi мoжуть
зH|1Зу|тL1' шtе не oбoв.язкoвo з.цaтнiсть тIoзичilлЬникa викoнyвaти свoi зoбoв'язaнH,I lцoДo дoгoвipниx гpoшoBих пoтoкiв.

Фiнaнcoвi iнстpументи не Bвa'(aIoTься тaкиMи, щo Мaloть низький кpeдитний pизик лиIIIе нa пiДотaвi Toгo, щo pизик
лефoлтy зa IlиМи с t{ижчиМ' нiж pизик,цrфoлTy зa iнrпими фiнaнсoвими iнстpyментами Фoндy aбo нiхt кpеДитний pизик
юpиc.цикцii, в якiй Фoнд здiйснюс .цiяльнiсть.

oнiкyвaнi кpедитнi збиTки зa Bесь стpoк.цii не визнаrоться зa фiнaнсoвим iнстpyментoм пpoсTo нa пiдстaвi тoгo, шlo вiI't
BBФкaBcя iнстpyменr.ом iз низьким кpe,цитниМ pизикоM у ПoпepеДньоMy звiтнoмy пеpioлi' аJIе не ввaя(aсTься TaкиМ стaнoМ нa
звiтнy лaтy. У тaкoмy Bипa-цкy КУA для Фондy з'ясoвyс, чи Мtlлo мiсце знaчне зpoоTaння кpе.циTнoгo pиЗику з МoMенTy
пеpвicнoгo BизнaнIш' a oT)кr чи ПocTаJIa пoтpебa y визнaннi oнiкyвaниx креДиTних збиткiв зa весь cтpoк дii.

oнiкyвaнi кpедитнi збитки вiдoбpaх<aють влaснi oнiкyвaння кеpiвництвa КУA щoдo кpе.циTних збиTкiB.
5.Poзкpиття iнфoриaцii щоДo BикopисTaння сПраBeДливoТ вaртoстi

5.1.Метoдики оцiнrовання та вхiДнi Дaнi, викoрпстaнi дЛя скЛaДaння oцiнoк зa сПрaBеДЛиBoю вapr.iстto
КУA для Фoндy здiйcшос викJIloчIlo безпеpеpвнi oцiнки спpaведлиBoi вapтoстi aктивiв тa зoбов'язaнь, тобто тaкi oцiнtси, якi

5.2.Piвень iс BеДлиBol BOI тi. T

5.3.Пеpемiщення мirк 1-м тa 2-м; 1-м тa J-м рiвнями iсрaрхiТ спpаBе.ц.ПиBoТ вapтoстi

BимaгaroTЬся MСФЗ 9 тa MСФ3 l3 у звiтi пpo фiнaнсoвий стaн нa кlllецЬ кoжнoгo зBlTнoГo

Клaси aктивiв тa
зoбoв'язaнь, oцiнeних

3a сПpaBеДЛиBoк)
вaртiс,гto

MетoДики oцirrroBaння
Мeтoд

оцiнки
(ринкoвий,
Дoхi.цний,

вuтpaтний)

Bихiднi дaнi

Гporпoвi кour.I.и Пеpвiснa .ra ПoДaЛьIпa oцiнкa
гporrloBих кotптiв здiйснIorTЬcя зa
cпpaBе.цЛиBolo вapтiстю, якa
дооiвнlос iх нoмiнaльнiй вanтостi

Pинkoвий oфiцiйнi кypси HБУ

l}rсTрyN{енти кaпlтaJly Пеpвiснa oцiнкa iнстpyмeнтiв
кaпiтaлу зДiйсrгюсться зa Тх
сПpaBe,цлиBoю Bapтiстю. якa
зaзвpтчaй дopiвнюe цiнi oпepaцii' в
хoДi якoi бyв oтpимaний aктив.
ПоДaльшa oцiнка iнсщyментiв
капiтa.пy з.цiйснtoсться зa
спpaвеДлиBoю BapT1сTю нa .цaTy
оцiнки.

Pинкoвий oфiuiйнi бipжoвi к1pси opгaнiзaтopiв
тopгiв на Дary oцiтrки. зa вiлсyтностi
визначе}loГo бipясовoго к}рсy lra .цaTy
oцiнки, BикopистoByсTЬсЯ oстaннJl
бaпaнсoвa вapтiсть' цiни зaкpиTTя
бipжoвогo TopгoBoгo Днл.
У paзi вiлсyrностi бipжoвиx кypсiв
BикopисТoв}.сться бy,lь-яка вiДКpиTa
Ta лoоryпнa iнфooмацiя'

с Ilo якoгo нaЛе)l(атЬ oцlHки ис.
Клaси aктивiв та

зобoв'язaнь,
oцiнeних зa

спpaBеДЛиBoю
вanтiстю

1 piвень
(тl, щo MaIоTЬ

кoTиpyBaнI-Iя' Ta
сПoсTrpr)IryBaнi)

2 piвепь
(тi, щo не мaють
кoTиpyBaltЬ, aЛе
спoстrpе)кyвalrl)

3 рiвень
(тi, щo не мaroть
кoтиpyBaнЬ l не r

спoстеpежрaними)

Усьогo

Дaтa oцiнки з | .12 .21 3r.t2.20 з1.12'21 з1.|2,20 з \ . | 2 . 2 1 з |  ' | 2 .20 з|.|2 '21 з| . |2 ' z0

Пoтoчнi фiнaнсoвi
iнвестиЦii 0 0 3 047 2 970 323 233 3 280 3 293

llllя ]vIDI( 202
КoД зa

СДPПoУ
Haзвa 31,.t2.2021 31.12.2020 Пpи.lинa

2 3 I 2 з

6

2020



ПPиМITки.tlo PIЧнoi ФIнAнсoBoi зBlТttoсTI IlIДlФ (цЕIITPAЛЬниЙ IнBЕсTиЦIЙний ФoH.ц) зA PIк' щo зAкIHЧиBся

D1вень Dlвeнь nlвень b l венЬ o1веIlЬ DiвeнЬ

00039002 IIAT кПIБ> 0 0 71 0 '74 0 Haявнiсть
пoзaбipit<oвиx

wоЛ

32'7685t8 ПpAT <Кoмплекс
кЛибiдський>

0 82 0 0 0 82 вl,цсyтнlстЬ

yгoд.
Bиклroчення з
бipжoвoгo
спискv

з6|84092 AТ кУкpaiнськa бipжa)) 0 95 0 0 95 0 Haявнiсть
пoзaбipх<oвих
vГоп

0516з,]9.7 IIAT (Хк
<Лугaноьктеплoвoз>

0 0 l 0 l 0 0 95 Haявнiсть
пoзaбip)кoBиx
!тo-II

05't861s2 ПpAT кoдесaсiльмarп> 0 0 I 0 0 Biдоyтнiсть
vгoл

009552 13 ПpAТ кБaлтське
хлiбoпоиймaльнr п.Bo))

0 0 38 0 0 0 цpo.цaнo y
202| poцt

20355550 ПpAT <М3BМ> 0 0 0 0 0 0 Зуrrинення
oбiгy.
Лiквiдaцiя

00.|0з|6'I ПAT <Пoлтaвaплемоеpвiо>l 0 0 t2 0 0 Haявнiоть
пoзa бipжoвих
vгotr

00308778 ПpAT <Cвеp,l,тoвьскa
швейнa фaбpикa>

0 2'73 '7 0 0 2 811 0 Haявнiсть
пoзaбipжoвиx
vгo.tr

00 I  58787 ПpAT <Typбoгaз> 0 0 5 l 0 0 56 Biдоyтнicть
vгo/I.

2|з2.7550 ПoAT кГoтель <Пo.цiлля> 0 0 0 0 0 0 Зyпинення
обiгy

009 10564 BAT
<КиiЪспецciльгoспМoнтФl{)

0 0 0 0 0 0 Зупинення
oбiгу

0090 I 648 BAТ <Кaхoвський
сlЛЬгoспaГpегaьT)

0 0 0 0 0 0 3yпинення
oбiгv

0a2ll].'74 BAТ <Кpивоpiзький зaвoд
г1pничoгo
мапlинобvлvвaння>

0 0 0 0 0 0 Зyпинення
oбiгy

0 I 3 53054 ГIАT (УMP AГPoБУ.ЦУ>l 0 0 0 0 0 0 Зyпинення
oбiгv

з6264.7|.| ПAT <Землетpaнсyгiддя> 0 0 0 0 0 0 Зyпинення
обiгv

0зз65222 BAT <Кipoвoгpa,цгaз)) 0 0 0 0 0 0 31тпrнення
oбiгv

з71.75982 fIAT кCiнтpoн> 0 0 0 0 0 0 Зyпинення
oбiгу

з4964|89 ГIAТ <Екoклiн> 0 0 0 0 0 0 Зyпинення
oбiгy

05'756926 IIAT <Пеptшoтpaвнений
3ЕTФ))

0 0 0 0 0 0 Зyпиненrя
oбiгv

00204625 IIAT кЛАКMA> 0 0 0 0 0 0 3yпинення
оo|гV

35370700 ТoB <Смapт пpoДaшIн)) 0 0 0 0 0 0 Зyпинення
обiгv

з45.74404 ToB <Pyфaсбуд> 0 0 0 0 0 0 Зyпинення
oбiгv

0 2 970 323 0 3 041 233
lltl)t{ ii v 2020 з20

Кoд зa
сДPПoУ Haзвa

31.12.2019 з|,|2,2020
Пpи'rина

n lвень

L

piвень
3

оiвень
I

D1вень

2
piвень

з
olвeI{Ь

з9002 ПAT кПIБ> '77,00 0,00 77,00 Biдсyтнiсть
vгoл

32168518
ПpAT <Кoмплекс
кЛибiдський>

82,00 81,40 Biдcyтнiсть
vгo,ц

36184092 AT <Укpaiнськa бipжa> 95,00 95.00
Haявнiсть
пoзaбipжoвиx
vгоп

5.|6з79.7
IlАT (Xк
кЛyгaнськтеплoвoз>

8,00 101 ,00

lIaявнiсть
пoзaбipжових
yгoд.
Кoливaння

5'186152 ПpAT кoдесaсiльмarп> 1 068,00 1,00 2 утoлll у 2020
nо I I l



9552|з ПрАT <Балтське
xлiбoпpиймa.lrьне II-Bo)) 173,00 3 8,00 Haявнicть пoзa

бipжoвиx yгол

I 4308032 AT <Зaвoд кЕквaтop> 49,50 0,00 Пpo.цaнo

20355550 ПpАТ <МЗBM> 0,00 0,00
Зyпинення
обiгу.
Лiквiдaцiя

10316'7 ПАT <Пoлтaвaплемсеpвiс>> 3,80 12,00
Bикrпочення з
бipжoвoгo
cПискv

308778 ПpAT <СвеpД,roвьскa
цrвейнa фaбpикa>

4з9 '00 2 8з7,00
Hаявнiсть
пoЗaбip)кoBиx
Woп

I  58787 ПpAT <Typбoгaз> 5 1,00 5 1,00 Biдсyтнiсть
yГoД

z|з21550 ПpАT кГoтель <ПoДiлля>, 533,00 0,00

Biдсyтriсть
yгoД.
Bиюшочення з
бipжoвoгo
спискy.
Зyпинкa
Bнеcен}Iя зMlн

.цo
деПoзитapIlогo
oбЛiкy

910564 BAT
к КиТвспецсiльгoсП N,' oI IтaжD

0,00 0,00 З1тlинення
oбiгv

90 I 648 BAT <Кaxoвський
сiльгoспaгоегaьт>

0,00 0,00 Зyпинeння
oбiгv

2 t1 t ' 74
BАT кКpивopiзький зaвo.ц
Гlpничогo
MaIIIиI{oбУЛУвaння))

0,00 0,00 Зyпинення
oбiгy

1 353054 гlAT (УMP AГPoБУДУ)) 0,00 0,00 3yпинення
обiгv

з62647|,7 ПАT <Землетpaноyгiддя> 0,00 0,00 Зyпинення
с,бiгv

з365222 BAT кКipoвoгpaДгaз)) 0,00 0,00 З1тlинення
oбiгv

з7|.75982 ПAT кCirlтpoн> 0,00 0.00 Зyпинення
oбiгу

34964189 ПАT <Екоклiн> 0.00 0,0 Зyпинення
oбiгv

5'756926
I]AT <Пepшoтрaвнений
3ЕTФ)

0,00 0.00 Зyгtинення
oбiгv

204625 IlАT (ЛAкMA)) 0.00 0,00 Зyпинення
oбiгv

35370700 ToB <tCмapт ПpoДaк[]н) 0,00 0,00 Зyпинення
oбiгv

з45,74404 ToB <Pyфaсбyд> 0,00 0,00 Зyпинення
oбiгy

77,00 l  85,00 2з|,I  'з0 0,00 2910,00 32з,40

5.4.Iншi рo3криl-гя' Iцo Bllмaгaються MCФЗ l3 <Oцiнка спрaведливoi ваpтoстirt

ПPигr,{lTки Дo PIчHoi ФIItAIlсOBoi ЗBl.гtIoсTl гtlдiо nцвнтгAЛьниЙ tIlBЕсTI,tЦIЙI{иЙ ФoнД) зA PIк, Щo зAкIнЧиBсЯ

31. l2.2021 Poкy

У 202 l poui yцiнкa цiн}rиx пaпepiв склaлa 448 Tис. гpн. ,{ooцiнкa _ 434 тис. гpн
У 202l poui yцiнка дooцiнкa вapтoстi aкцiй зДiйснюBaПa нa пiдстaвi Дaниx Щoдo спpaведливоi вapтoотi aкцiй зa дaниМ}l

бipжoвoгo кypcy, бipжoBих тa пoзa бipжoвиx yгoд'
6.Poзкриття iнфopмaцiil щo пiдтвеpджус статтi пoдaнi у фiнaнсoвих звiтax

6.l. Фiнансовi aктиви, щo оцiяюrоться 3a спраBеДЛивoю вapтiстю, з вiдoбpaженrrя]и рrзуJlЬТaтy пеpеоuiнки у
пpшбуткy aбo збитку

Пoтoчнi фiIraнсoвi iнвестицiТ ФoнДy
Стaном нa31.12.2021r poку iнвестицiliний пopтфель Фoндy мiстить uiннi пaпеpи, чacтки2З емiтeнтiв, в тoму uислi:
I]iннi пaпеpи l емiтентiв, щo ПеpебyBaють у бipжoвoмy сIIиcкy пpинaймнi o.цнiсi фoндoвoi бipяti;
I{iннi пaпеpи 22 емiтентiв, щo нr Пеpебyвarоть y бipжoвoМy спискy ПpинaйМнi oднiеi фoндoвoi бipжi;
Чaсткy y отaтyт}toМy кaпiтaлi 1 емiтентa. Biдсoтoк Boлo,цiнHя цirIними пaпеpaМи емiтентiв, II{o вхoдять .цo скЛaДy

iнвестицiйнoгo пopтфeлro Фoндy, кoлиBaeTьcя вiд 0,0002Yo Дo з,06910/ц Пp}I ЦЬoMy вi.цсoтoк вoлoДiнtш 1 емiтetrтa стaнoBиTЬ
poзМip бiЛЬшIе ЗYo, пplt цьoMу у 2 емiтентiв вi,цсoтoк вoлoДiння сTaнoвитЬ бiльlпе l o/o. PrIптoю емiтен,гiв Фoн,ц вoлo.цiе y poзМipi

8

BA нaнсoBиx TИc'
Cпpaведлшвa вaртiсть

31.12.2021 31.12.2020
Фiнaнсoвi arсгиBll' y тoмy нислi:

Кopoткoстpокoвi фiнaнсoвi iнвестицii з 280 з 294
l ooIIIoBl кolIITи Ta lx еквlBflленTи 2 '26



ПPиN,IITки Дo PIчHoi ФItIAIlсoBoi ЗBITHOсTI ПIдIФ (цЕнTPAЛЬI{иЙ II{BЕсTицIЙHиЙ ФoнД> зA PIк, щo зAкIIiЧиBся

31.12.202l  PoкУ
Дo 0,.7o^ cтaTyTнoгo кaпiTaЛy BiдпoBiднoгo еМiтеt{тy. Bсi фiнaнcoвi iнвeстицiТ oблiкoв1тоться ФонДoм зa спpaBeдJTиBoIо вapTicтIо'
Тa вBa)каюТЬся кopoткoстpoкoвими iнвестицiями.

КУA мaс зaбезпечити сТрyктypy aктивiв Фoндy вiдповiДнo дo виMoГ чиннoгo зaкoнoДaвсTвa. Пpoтягoм 202l кУA
aнaЛiзyвaлo aктиви Фoндy. pиt{кoву сиTyaui}o. тa iншi фaктopи. СлiД,зaзнaчити. tЦо pинкoBa ситyaшiя. щo,1o цiнtlиx пaПеpiв, якi с
aктиBaMи Фoндy, iнвестицiйнa сиryaцiя в Укpaiнi, зaгaцьний пoЛiTичний тa eкoнoмiчний стaн Укpaiни' llе нoсиЛa cIIpи'IтЛиBoгo
хapaктеpy пpoTягoМ 202| poку' Пpoтягoм 202| pol<у з iнвсстицiйнoгo пopтфелю Фoндy бyлo pеа,тiзoвaнo aкцiТ 1 емiтентa.
Фiнaнсoвi iнвестицii, щo с aктиBaМи Фoндy, пpидбaнi ни oтpимaнi з Метoto iх пoДaльrпoго пеpепpo.цDкy' тa плaнyютЬся ,цо
пpoДa)ку (вiдчyження) пpoтягoМ нaсTyпнoгo пеpioлу.

Cтaнoм нa 3|.|2.2021,p. тa нa З|.|2.2020p. нa балaнсi Фoндy oблiкoв}ъi}лисЬ пoтoчнi фiнaнсoвi iнвестицii y вигrrядi цiнних

Cтaнoм нa 3l гpyлня 2021 poкy y Фoндi вiдоyтнi бopгoвi фiнaнсoвi aктиви, щoдo якиx неoбхiднo poзpzrxoByвaTи pезеpв вiд
oнiкувaнi кpелитнi збитки.

Пpoтягoм 2020 poку бy,шo злiйсненo вiдсryплeння llpaвa вимoги дебiтоpськoi зaбopгoвaнoстi - бopг ПpAT кIК кIHЕКo> y
poзмipi 520 тиc. ГpH. бyлo пrpеycтyплrнo лo ПpAT (кOМIIJIЕкс dиБI.цсЬкpIЙ>. Pезyльтaт _ Фoнд o.IpимaB .цoxi.ц y poзмiрi
390 тиc. гpн' Bapтiсть,цeбiTopсЬкoi зaбopгoвaностi ПpAT (кoМIlIIЕкс кЛИБIДCЬIOй) сTaнoM нaЗ|.12'2020 poКу _ |72 TИc.
гpн. Зaгaльний бopг _ 492 тис. Гpн.

Пpoтягoм 202| poку ПpАT <КoМIrЛЕКC кЛИБI.(CЬКИЙ> здiйcнив пoгaIIIеннJI дебiтopоькoi зaбopгoвaнoстi на сyмy 303
Tис. гpн. Пpoтягoм 202l poкy Фoнд здiйсrrroвaв yЦiнкy тa дoоцiнкy вapтoстi дебiтopськoi зaбopгoвaнocTi. Iiaпансoвa вapтiсть

дeбiTopсЬкoi зaбopгoвaнoстi нa3|.|2'202| poкy - l05тис' гpн. Зaгaльний бopг 235 тис. гpн.
flебiтоpоькa зaбopгoвaнiсть Фoндy не мaе зaбезпечeння. Пpоотpo.rенa ДебiTopоЬкa ЗaбopгoвaнiстЬ вiдсщня. Фoнд пpово.Цить

aналiз тa oцiнкy piвня кpе.циT}roГo pизикy з викopисTaнняM iндивiдyальнoгo пiдxoдy. fleтальнirпе oцiнкa кpе.цитвиx pизикiв
висвiтлена у л.1.З' Пpимiтoк.

б.4. Bлaсний кaпiтaл
Пaйoвий кaпiтал Фoндy cтaнoм нa 3|'12'21p., нa 3|.12.20p. cкJlaДar 5 000 тис. гpн., який пpедстaвлений BиII),cкoM

iнвестиЦiйниx сеpтифiкaтiв. Cтaнoм нa3|.|2,202|p. poзмiщенo iнвeстицiйних сеpTифiкaтiB нa зaгaлЬнy сyМy зa нoмiнaлoм у
pозмipi | 62З тиc' Гpн.; pеIIIтa iнвестицiйних сеpтифiкaтiв пpеДстaвЛенa y фiнaнсoвiй звiтнocTi як нeoпЛaчений кaпiтaл y poзмiрi
3 041 тис. Гpн. Ta вилгrений кaпiтшr y poзмipi l 080 тис. гpн.' B Toму числi зa нoМiнaЛoм _ 336 тио. гpн.

Кiлькiсть iнвестицiйних сеpтифiкaтiв' щo знaxoДяTЬся B oбiгy _ з 246 263 g]т. .Цo.цaткoвий кaпiтaл Фoндy стaнoм нa
3|'|2.2\p.нaЗl, '|2.20. cкЛaдaс 703 тис. гpн'

Poзмip неpoзпo.Цiленогo пpибyткy сTaнoМ нa 31.I2'2|p cкJIа,цaс l 758 тис' Гpн.' сTaI{oМ нa 3|.|2.20p. _ | 119 Tис. гpн.
Збiльшення неpoзпoдiленoгo пpибуткy нa 3|.|2.202|p. зyмoвЛенo o.IpиМall}l,tМ пpибyткy зa pезyлЬтaтaМи 2021 poку у poзмipi 39
тис. гD}l.

6.6. [oxoди тa Bитрaти
Bсi cтaтгi ДoхoДiв i вищaт, визнaнi y звiтних пеpioдаx BкJIюченo .цo скJIадy Звiry пpo фiнaнсoвi pез}ЛьTaTи (Звiт пpo

сyкyпний дoxiд).
BищaтIl вiдoбpaжаються в бухгaлтеpсЬкoМy oблiкy oднovaсно зi зменureнням aктивiв aбo збiльtпенняМ зoбoв.язaнЬ.

Bищaтaми звiтнoгo пеpioдy визнaIоться aбo зменIпення aктивiв aбo збiльIпення зoбoв,язaнь, щo пpиBoдить дo зМеIlшIення

BЛaснoгo кaпiтaлy Фoндy, зa уМoви' щo цi витpати МoжyTь бyти достoвipно oцiненi' Bитpaтaми визнzlloться витpaти l1евнoгo

пеpioДy o.цнoчaснo 3 BизнaннJIМ ДoхoДy'.цля oТpимaнн'I якoгo Boltи здiйсненi.
Зa умoви, що oцiнкa дoхoДy мoже бyти достoвipнo Bизнaченa' Дoxoll y Звiтi пpo фiнaнсoвi pезyльTaTи вiдoGpaжaсться в

МoМент нa.цхo.цжеtlня aктивy aбo пoгaшIенI]я 3oбoв,язaltня. якi пpизвoдять .цo збiльtltення вЛасttoГo кaпiтaлy Фoндy.

3a yмoви, що oцiнкa витpaт Мo)I(е бyти доотовipнo визнaЧенa' BиTpaTи вiдoбpaжaються y Звiтi пpо фiнaнсовi pезyльTати I}

мoМенT вибyття aктиBy aбo збiльtuення зoбoB,язaння.

floхoли i витpaти зaзвичaй BpaхoByюTЬся за пpинЦиПoм HapaхyвaнI{я з.tле)I(Ho Bi.ц сTyпеня зaBеpшенoстi кoнкрer.нoТ oпеpaцiT.

B T A п lнaнcoBих 1нвеcтицlи сTaнoBиЛa:

Haйменувaння
в TIlс. грt l

Зa рiк, щo закiнчився
31.12.21p.

Зa рiк, щo зaкiнчився
31.12.20p.

Aкцii yкpaiЪськиx емiтентiв 3 280 3 294
oблiгauii yщaТнських емiтентiв 0 0

Кopпоpaтивнi пpaвa 0 0

Bсьoгo 3 280 3 294

б.2.Гpotшoвi кorшти. .l.ис

Baлrотa 3l.l2.2lo 31.12.20р.
Paхyнки в бaнкax, в гpн. (UAH) 0 25

Paxrдки в бaш<aх, в дoл. CII]A (USD)

Бaнкiвськi Депoзити' в гpн. (UAH)

Bсьoгo: I 26

б.3. [ебiтopськa забopгoвaнiсть
Стaнoм нa 0'2 Ta нa oблiкoвvетьcя нaсryпнa дебi
.(ебiтopськa зaбoргoBaнiсть: тис. гpн. 3l гpудня 202l i ]l гpyлня 20208
зa ви,цaниМи aвaнсaми (3a дoгoвopaми кyпlвЛl-пpoдDrry цlн}rl

Пaпеpи, пеpедпЛaтa винaгopoди КУA)
105 t'72

6.5. T Ta lнIIIa нiсть. Tис.
Зoбoв'язaння 31.12.21o. 3 1.12.20p.

зa Toвaри' poбoти, пoсЛyГи (винaгopoдa КУA, poзpaxyнки зi збеpiгaчеM,
дrПoзиTapнoю усTaнoвoю)

4'7 190

кa oцiнюсться як спiввtдноrпеннЯ фaктичIlo нaдal{oгo обсягу пoслyг l зaгaлЬнoГo oбсягy пoсЛyГ. якl |\4аю1.Ь

Haйменyвaння пoкaзникa
тис. гDIl

fl.oxoди
зa202| p,

Bитpaти
зa 202| p.

.(оioлп
зl 2020 p,

Bитpar'и
зa 2020 р.

A. oпepaцiйнi ДoхoДи i витpaти:

Чelcтиil ДoxiД Bi.ц pеaлiзaцii фiн. iнвестицiй 38 5 t
Coбiвapтiсть pеaлiзовaних фiнaнсoвих iнвестицiй 38 _  5 8 _
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3l ' l2.202l  PoкУ
rншIl щеpaцlиI{l iloхo.ци Ц3тpaTI.
Aдм 184 133
[ i .  Iнtпi  фiнaнсовi  ДoхoДи i  витDaтш
B. Iнtui дoх0Ди i 4з4 410 3 039 2 204
Bсього: 472 632 3 090 2 395

ПPиMITки Дo РIчHoi ФrнAHсoBoi зBl l.'lloсТt IlЦIФ nЦЕ'н.гPдЛьниii пlirшс'гllцп:rнийI Фo[Ilb ЗA PlIt, щo зAкIIIЧIIBся

У 202| poцi вистий дoxiд вiД pеалiзaцii фiнaнсoвих iнвестицiй cкЛaB - 38 тис. Щн, (pядoк 2000 ф }iЪ2) coбiвapтicть
pеaпiзoвatтих фiнaнсoвих iнвестицiй * 38 тис. гpн. фядок 2050 фJr{b 2). Фiнaнсовий peзyльтaт _ 0.

У 202l poui ,цooцiнкa фiнaнcoвих iнвестицiй cglaдaе- 434 Tис. гpн.' yцiнкa -4l0 Tис. гpн.
Стaття iнrпi витpaTи Фoндy зa 202| piк BклIoчaе пеpеoцiнкy дебiтopськoi зaбopгoвaнoсTi, щo буде poЗкpиTo ни)ltие у

Пpимiткax.
У 2020 poцi яистий дoхiд вiД pешiзauii фiнaнсoвиx iнвeстицiй склaв - 51 Tис. гpн, сoбiвapтiсть pеaлiзoвaниx фiнaнсoвих

iнвестицiЙ _ 58 тиc. гpн. У стaтi <Baлoвий збитoк> кoД pяДкa (2095) Звiтy пpo фiнaнсoвi prЗyлЬTaти ФЛb2 вiдoбpaженo
реЗyЛЬTaT 7 тис, гpн.

У 2020 poцi дooцiнкa фiнaнсoвиx iнвестицiй окJ]a.цaс - 2 585 Tис. Гpн., yцirrкa _ 1 8l2 тио. гpн. loхiд вiд пеpеoцiнки
дeбiтopcькoi зaбopгoвaнocтi отaнoвить 6 тис. гpн вiдобpaженo згoрнyтo стaттi <Iнrпi ДoxoДи) кoД pяДI(a (2l2l) Звiтy пpo
фiнaнсoвi pезyльтaти ФЛ!2.

6.8. Фiнансoвi Дoхoди тa Bитрaти. Тис. грн.

2021 2020
Прoцентнi ДoхoДи 0 0

Bi.цсoтки пo,цeПoзитнoмy paхyнкy в бaнкy 0 0

l{иB1ДенДи oДrp)кaнl 0 0
Пpoцeнтнi Bитpa'ги 0 U

6.9. ПоДaт.oк нa lrрибyтoк
Згiднo з poзлiлoпr III ПкУ <ПoДaток нa прlабyток пiдпpисмcтв> пyнкт 14l.6 пеpедбaнirс ocoблиBocтi oпo,цaTкyBaнHя

iнститyтiв cпiльнoгo iнвестyвaння тa сyб'сктiв недеp)I{aвнoГo пеноiйнoгo зaбезпечення.
Звiльняються вiд oпoдaткyвaння кoluТи спiльнoгo iнвесryвaння' a сaМе: кoшти' внeсенi зaсновникaми кopпoрaтивIloгo

фoндy, кorпти тa iнrпi aктиBи. зaл)"rенi вiд yчaсникiв iнститyтy спiльногo iнвeстрaння, ,цoхoДи вiд здiйснення oпеpauiй з
aКTивaMи iнстиrутy спiльнoгo iнвесryвaння. дoхoДи. нapaхoвaнi 3a aктиBaМи iнстltryry спiльнoгo iнвeстyвaнrrя, тa iншi z'Ioхoди
вiд дiяльнoстi iнстиryтy cпiльнoгo iнвест'рaння (вiдсoтки зa позикaMи' opенднi (лiзингoвi) гшraт'e>кi, poялтi тoшо).

Фiнaнcовий pезyлЬтaT Дo ollo,цaTкyвaння (пpибyткy aбo збиткy), визнaчений y фiнaнсoвiй звiтнсlстi Фoндy зa 2020 piк с
пpибyтoк у poзшripi 695 тlrc. гpн.

Фiнaнсoвий pезyllЬтaт дo oпoДaтк}ъaння (пpибyткy aбo збиткy), визнaчений y фiнaнсoвiй звiTнoстi Фoндy зa 202| piк е
39 тис.

Haйменvвaння Пoкa3никa 2021 2020 niк
Фiнaнсoвий pезyльтaт .цo oпo.цaTкyBaння: пpибyтolt/збитoк нa кiнець

пеnlопv
39 695

Bищaти з пoДaтку нa пpибyтoк

Чиcтl,tй фiнaнсовий pезvльTaT: поибутoк/збитoк нa кiнець пеDloЛv 39 б95
б.10.Звiт Пpo рyx грorшoвих кolшTiв
Звiт пpo pyх гpo[IoBих кolптiв Фoндy зa 202| тa зa 2020 piк скJIa.ценo КУA зa пpяМиM МетоДoМ.
Pозгоpнyте рoзкpиTгя сyМ нaДхoДжень тa вltдaткiB ГpoII]oBих кoпrтiв Фoндy, щo BиникaIоть в pезуль,гaтi oпеpauiйr:oi,

iнвестицiйнoi тa фiнaнсoвoТ дiяльнoстi прoтягoN1 2021 poку нaвеДенo y фopмi 3 <Звiт пpо pyx Гpoшrotsиx кorцтiв>.
ЧиcтиЙ pyх ГpolшoBиx кorптiв вiд oпеpaцiйнoТ Дiяльнoстi зa-202| piк тa 2020 piк склaдaс: _ .25 .rиc. гpн, _ -26 Tltc. Гpн.

вiДпoвiднo, в т.ч.:
- I{a,цxoД)кенrrя вiд фiнaнcoвих iнвестиЦiй _ З8 тис. гpн. тa 52 тис. гpн. - за .цoгoBopaми кyпiвлi-пpoдDкy цiнних пattepiв;
- llaДxоД{енtrя авaнсiв вiд покynцiв i зaпloвникiв _ 0 тис. гplr. тa 0 Tис. Гpн. - зa 'цoговоpaМи кyпiвлi.rlpoлaжy uiнниx

пaпеpiв;
- нaдХo,ц)кеt{ttя вiд пoвepнeння aвaнсiв _ 303 тио. гpн' тa 20 тис. грн. . зa.цoгoвopaми кyпiвлi-пpoлaжy цiнниx пaпеpiв ;
- тa виTpaЧaння нa:

- oплa1у тoвapiв (poбiт, пoслyг) _ 328 тиc, гpн. тa 46 тис. гpH. . Bинaгopo.цa КУA, збеpiгaну, лeпозIlтapirо' ayдtиTоpу .l,oщо;
- oIIлary aвarIсiв _ 0 тис. гpн. тa 0 1ис. гpll. _ зa ДoГoBopaМи к1тIiвлi-пpoдажy цiI{них пaпеpiв:
- пoвеpllення aвaнсiв _ 0 тио. гpн. тa 0 iиc. гpн. - зa ДoгoвopaМи кyпiвлi.пpoда"lкy цiнних ПaпеpiB ;
- iнlпi Bитpaчaн}UI - 0 тис. гpн. тa l тис. гpн'
Iнвестицiйнa,цiяльнiсть зa 202| piк тa 2020 piк вкIIIoчaс нa.цхoджeнюi вiД:
. oTpиМaниx дивiденДiв _ 0 тиc. гpн. тa 0 Tио. гpн'
Чиcтиf, pyx гpoПIoвиx кdlштiв вiд iнвестицiйнoi дiя.цьнoстi зa2021 piк тa 2020 piк склaдaс: _ 38 r'ис. гpн'' _ 52 Tиc. I'pн.

вiДповiДнo.
Фiнaнсoвa дiяльнiсть зa202| piктa2020 piк не зДiйснювariaсь.

6.7.Oпеpaцiйнi витpaти. Tис. грн.

2021 2020
Мaтеpiaльнi ви.IpaTи

Bищaти нa oплатy пpaцi

Biдpaxyвaнrrя нa сoцitt,тьнi зaхoДи

Aмopтизaцiя oснoвних зaсoбiв i немaтеpiaльrл,ш aктивiв

Iнrпi oпеpaцiйнi витpaти (сoбiвapтiсть фiнaнсових iнвестицiй, вшraгopoдa КУA,
ay.циTopy,. збеpiгaну' oПpиЛro.цнeння iнфopмauii, пoсл}ти банкy, пеpеoцiнка
ДrбiТopсЬкoi зaбopгoвaнoстi)

6 з l 2 з95

Bсьoгo oперацiйних витрaт б31 2 395
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ПPиMITки Дo PIЧнoi ФIIlAIlсoBoi ЗBITнOCTI ПIДlФ кЦЕIiТPAЛьниЙ IIIBЕсTицIЙниЙ Фotlд) зA PIк, Щo зAкIIiчиBся
3l.l2.202l PoкУ

Зaга.пoм B peзyЛЬтaтi дiяльнoстi пiдпpисмствa пpoTягoМ 2021 poку тa 2020 poкy Bi.цПовi.цнo чисTий pyx гpoIIIoBиX кoIIITiв
сTaнoBиTь _ .25 тиc. Гpн. тa * 25 Тис. Гpн.

Зaлипroк кorптiв нa кiнець 2020 poкy 26 Tис. гpн. тa нa кiнеЦь 202| p' I Tис. Гpн.
6.11. Звiт про влaсний капiтaл
Зa pезyльтaтaми .цiяльнoстi зa 2021, piк пpибyтoк Фoндy cтaнoвить 39 тиc. гpн.
Зa pезyльтaтaми .цiяльнoстi зa2020 piк пpибyтoк Фoндy стaнoвиTЬ 695 Tис. гpн.
Зaгaльнa cyМa неpoзпoдiленoгo пpибyткy сTaнoМ нa 3|.|2.202|p. скJIa.цaс | 758 тис. гpн. сTaнoM нaЗI.'12'202|p. Дoдaткoвий

Bклa.цений кaпiтaл стaнoBиTь .703 тиc. гpн., який сфopмoвaний пpи pозмiЩeннi iнвестицiйниx сеpтифiкaтiв Bиrцr нoМil{aЛy. Зa
aнaлoгiчний пеpioл 2020 poкy пoкaзHики iДентичнi.

Iнфopмauiю пpo влaсний кaпiтaл Фoндy зa 202 1 poзкpитo в Фopмi Nэ4 кЗвiт пpo влaсний Кaпiтaп>.
7.Poзкpиття iнrпoi iнфоpмauii

7. l . Умoвнi 3oбов'я3aння
7'1.1. ОnodаmКуваl7ня
Bнaслiдoк наявностi в yкpaiнськoмy пoдaTкoвoмy зaкoнo,цaвсTвi пoлoх<ень, якi ,цoзвoляtоть бiльrп нiж oдин вapiaнт

TлyМaчення' a Taкo)к чepeз пpaктикy' щo скJlaЛacя B нeсTaбiЛЬнoмy екolroМiчнoмy cepедoвищi, зa якoт пoдaткoвi opгaни Дoвiльнo
TЛyМaчaTЬ aспекTи екoнoмiчнoI дiяльнoстi, y paзi, якшo подaткoBi oгpaни пiд,цaдyTь сyмнiвy пеBне TЛyМaчrння, зaснoвaнr нa
oцiнцi кеpiвництвa КУA екoнoмiчнoi .цiяльнoстi Фoндy, ймoвipнo, щo Фoнд змyпreниЙ будe cI1ЛaT|,I"||| ДoДaткoвi пo.цaтки'
uITpaфи тa пенi. Тaкa невизнaченlcтЬ Mo)ке вплинyти нa вapтiсть фiнaнcoвиx iнстpyментiв, втpaти тa pезеpBи пi.ц знецiнення, a
Taкoж нa pинкoвий piвeнь цiн нa )тo.ци' Ha лyмкy кepiвництвa КУA Фoнд сIlлaтив yсi пoДaTки, ToMу фilraнсoBa звiтнicтЬ не
рlicтить pезеpвiв пiд tloдaTкoBi збитки. Пo.цaткoвi звiти мoжуть пеpеглядaтися вiДпoвiднtлии lro.цaткoвиМи opГaнaми пpoTяГoМ
тpьox poкiв'. 

т.1'z. Сmуniнь noвеpнення dебimopcькo.i |абopeoванocmi mа iнluuх фiнанcoвuх акmuвiв
Bнacлiдoк ситyaцii, якa cKпtшaсЬ в eкoнoмiцi Ущaiни, a Taкoж як pезyлЬTaт екoнoмiчнoi неотaбiльнoстi, Щo склалacь I]a Дaтy

бa.пaнсy, icнyс ймoвipнicть тoгo, щo aкTиBи не змo)кyть бyти pеалiзoвaнi зa ixньolo бaлaнсовorо вapтiсттo в xoдi звичaйнoi

Дiяльнoстi Фoндy. CтyпiнЬ пoвеpttення цих активiв y знaннiй мipi зaле>кить вiд ефeктивнoстi зaxo.цiв, якi знaхoдяться пoзa
зorroю кoнтpолrо Фoндy. Cтупiнь ПoвеpнеIlня дебiтopськoi зaбopгoвaнoстi Фoнлy визнaчaстЬся нa пiдотaвi oбcтaвин тa
iнфopмauii, якi нaявнi lra дaтy бaлaнcу. Ha дyмкy кеpiвництвa КУA, дoДaткoвий peзepв пiд фiнaнсoвi aктиви Фoндy нa
сьoгo,цнiшнiй .цень не пoщiбен, вихo,цяЧи з нrиBIlих обстaвин тa iнфopмauii.

7'I.3. Суtoвi noЗoвll. Пpoтягoм 202| тa2020poку клiснтaми чи пoсТaчaлЬI{ими суДoвi пoзoBи не пo.цaвaлися.
7.2. Pозкрпття iнфopмaui.f пpo пoв'язaнi сТoрoни. Bpaхoвутони, щo Фoнд не с lоpиДичHoto oсoбoю, iнфopмauiя пpo oпеpauii

з пoв,язaними oсoбaми не пiд,'lягaс poЗкpиTт}o.
7'3. I|iлi тa пoлiтики yпраьпiння фiнaнсoвими ри3икaп|и
Упpaвлiння pизикaМи Mae пeplrloчеpГoBе знaчrння дЛя BеДення бiзнесу i e вaжливим елеМенToM ii Дiяльнocтi. Пoлiтикa

yпpaвлiння pизикaМи скoнцеIlтpoBaнa I{a неПеpедбauyвaнoстi фiнaноoвих pинкiв i нaцiленa нa мiнiмiзaцiю пoтенцiйнoгo
ItегaTиBIloгo впливy нa фiнaнсовi пoкaзники Фoндy. oпеpaтивний i tоpидиvний кoнтpoJlЬ мaс нa метi зaбезпе.ryвати нaлежI{е

фyнкuioнyвaння внyщirпньoi полiтики тa щoцедуp 3 Мoтolo мiнiмiзaцii oпеpaшiйниx i юpидинних pизикiв.
Кepiвництвo КУA визнaе, щo .цiяльнicть Фoндy пoв,язaнa з pизикaМи i вapтiсть фiнaнсoвих aктивiв y нeстaбiльнoмy

pинкoBoМy сеpeдoвищi Мox(е сyTтrBo змiнитись yнaслiдoк впливу сyб'сктивних чиrrникiв тa oб'eктивних.lинникiв, вipoгiднiсть
i 'aпpямoк BплиBy яких заздалегiДь тovнo пеpeдбaЧити tIемo)кJIивo. .{ля Фoнду iстoтним е oпеpaцiйний pизик, a тaкoж pинкoвий

pизик Ta pизик лiквiднoстt.
Упpaвлiння pизикaMи кepiвництвoм КУA здiйсrrroсться нa oснoвi poзyмiння пpиilин BиI{икIIення pизикy, кiлькicноj oЦiнки

йoгo мorюrивoгo BIIлиBу на вapтiсть чистиx aктивiв тa зaстoсyвaннJl iнстpyмeнтapiю щoдo йoгo пoм'якlпення.
Biдпoвiднo дo чинIIoгo зaкoнодaBстBa ш'Iя Фoндy iстoтними е onеpацiЙнaЙ, pulrкoвuЙ, puзuк лiквidнocmi mа кpеdumнuЙ

puзuк, якt е ocl{oвниМи pизикaми дiяльнoстi iнститyтiв спiльнoгo iнвесryвaння. oсoбливим видoМ pизикy с систeмний pизик _

pизик виникIlення збиткiв y знaннoi кiлькoстi yсTaнoв' який oбyмoвлений немoжливiстrо викoнarтня ItиМи своix зoбoв'язaнь y

зв'язкy з I{еBикoнaння (неcвoснaсним викoнaнням) зoбoв'язaнь oднiсlo yстaнoвoю внaслiдoк pеалiзauiT y неi щедитнoгo pизику,

pизикy лiквi.uнoстi абo iнrпогo pизику. Cистемний pизик несe зaгpoзy IIopyшIe}r}rЯ Дiяльнoстi воiеi фiнaнсoвoi системи.
C Оnеpацiйнuй puзuк BкJIIoчaс: pизик пеpоонi}лy, пoв'язaний з Дiями aбo бездiяльнiстlo пpaцiвникiв yстaнoви (люДськирt

фaктopoм), BкJIIoчaIoчи дoпyщеннЯ пoМилки пpи щoBeДеннi oпepauii, зДiйснення непpaвoмipних oпеpauiй, пoв'язaне з

'еДoс'u'"ooю квaлiфiкauiсю aбo iз злoвlкиBaнням пеpсoнa'ry, пеpеBищення tloBнoBaженЬ' poзгoлoIIIеIlня iнсaЙдероькoТ тa,/aбo

кoнфiденцiйнoi iнфopмaцiТ тa iнше. Кеpiвництвo КУA пoстiйнo B)киBar зaхoди щoдo нaвчaння пеpсoнa;Iy, зaпoбiгaнtrя
зЛoBживaHнIo IIеpсoнaJIy, зaxистy iнсaйдеpськoi таlaбo кoнфiлeнцiйнoi iнфopмauii. iнфopмaцiйнo-технoлoгiчний pизид'

пoв'язaний з нrдoскoнaЛoю poбoтoto iнфopмauiйниx технoлогiй, сисTеМ тa пpoцесiв oбpoбки iнфopмauii aбo з ix неДоcтaтнiм

зaxиcтoМ' Bключa}oЧи збiй y poботi пpoгpaMнoгo таlaбo технiчнoгo зaбезПечrння, oблaднaння, iнфopмauiйниx сиcTrМ, зaсoбiв

кoмyнiкaцii тa зв'язкy, Пopylшення цiлiснoстi Дaниx тa нoсiiв iнфopмaцii' несaнкцioнoвaний ДoсTyII ̂цo iнфopмauii стopоннix oсiб
тa iнпre. КУA пoстiйнo вжиBaс зaxo,ци щo,цo зaпoбiгaння нaсTaннIо цЬoгo BиДy pизикy. пDaвoвий Dизик, пoв.язaний з

не,цoTpиMa}tнЯМ yсTaнoвoЮ BиМoГ зaконoДaвствa' дoгoвipних зoбoв'язaнЬ, a тaкo}I( з недoсTaTньoю IIpaBoBoЮ зaxищенiстю

усTaнoBи aбo з пpaвoвими пoМиЛкaми' яких пpипyскaсTЬся yсTaнoBa Цpи ПpoвaД)I(еннi .цiяльнoотi.
КУA мaс неoбхiднy кiлькiсть сеpтифiкoвaниx пpaЦiвникiв, пrтaтriих ropистiв. Кеpiвниuтвo КУA ввaхсae, щo чaстинa

пoМилoк зa циМ pизик11М €> в тoмy числi, i недoскoнaлiстrо зaкoнo.цilBcTвa, щo pеГyлIor дiяльнiсть КУA тa Фoндy, пoотiйнi змiни
нopMaTиBниx aктiв. зaгaльниx сTaн pинкy Цiнниx пaпepiв. pизик втpaти дiлoвoi pепутацiТ _ pизик Bиникне}lня збиткiв,

пoв,язaниx iз зменrпення кiлькoстi клiентiв aбo кoнтpaгентiв Фoнлy Чеpез виItик}Ieння y сyспiльствi нeспpиятливoгo опpийняття
КУA тa Фoнлу, зoкpемa йoгo фiнaнсoвоi стiйкостi, якocтi пoслyг, щo lra,цaloтЬся КУA, aбo йoгo дiяльнoстi в цi.lroму, Iцo Мoже

бyти нaслiдком pеaлiзauii iнIпиx pизикiв. КУA ввarкaе, щo цей pизик тiснo пoв'язaний iз системним pизикol\,{. стpaтегiчний
pщ!цщ _ pизик BиникI{ення збиткiв' якi пoв'язaнi з пpийнятгям неефективних yпpaвлiнських pilпень, пoМилкal\,tи' якi були

дoпyщенi пiД чaс ix пpийняття, a тaкo)к з ненaле)l(нoю pеaлiзaцiсro pirпeнь, щo визначaIоTь с.тpaтегiю Дiяльнoстi Ta рoзBиTкy
Фoндy. КУA oцiнloс тaкий pизик Як не знaчнo вищий зa мiнiмaльrтий.

p]lнкoвий pизик - pизик BиникIlення фiнaнсoвих втpaт (збиткiв), якi пoв.язaнi з неспpиятливoю змiнoю pинкoвoi вapтoстi

фiнiнсoвиx iнстpyментiв y зв'язкy з кoлиBaнняМи цiн нa uoтиpьox cегмel{тaх фiнaнсoвoго pиI{кy' чyTливиx дo змiни вi,цсoтковиx

сTaBoк: pинку боpгoвиx цiнних пaпеpiв' pинкy пaйoвиx шiнних пaпеpiв, BaЛюTнoМy pинку i тoBapнoМy pиrrкy.
o PuнкoвuЙ puЗuК BКл|oчaс: пpoцентний pllзик, пoв'язaний з негaтивttиMи нacлiдкaми кoлиBaнIUI цiн нa боpгoвi цiннi

пaпrpи Ta пoхiднi фiнaнсовi iнсщументи пpoцентнoi cтaBки; Пpoтягoм 2021 poкy КУA д"тrя Фoнлy Ёе зДiйонювалo oпеpauiй з

бopгЬвими цiнними пaперaМи тa пoхiдними фiнaнсoвими iнсщyментaми. Фoнд Мar B aктиBax бopгoвi цiннi пaпеpи, якi

oблiкoв1тотьоя зa спpaBе.щ.Iивою вapтiстro. oблiгaцii ToB кPУФAСБУfl>, якi oблiкoв1тoться B aктивax Фoн,цy у 2018 poшi були

знецiненнi, у зB'язкy з TиM, щo нrМoжливo достoвipнo BстаHoBиTи вapтiсть цiнних пaпеpiв, вiдсyтня фiнaнсoвa звirчiсть.

пaйoвий pизик' пов'язaний з нeгaTиBI{ими нaслi.цкaми кoливaнн'I цiн нa пaйoвi цiннi пaпеpи тa пoxi.цнi фiнaнсoвi iнотpумeнти,

бaзoвим aкTиBoМ якиx с тaкi uiннi пaпеpи; Фoн.ц rle здiйснюe опеpaцii з пoхi.цними фiнaнсoвими iнсщyментaми, бaзoвим
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aкTиBoМ яких с пaйoвi цiннi пaпеpи. Пaйoвий pизиl( с знaЧниМ лля Фoндy, ocкi.rrьки фiнaнсoвi iнвеотицij сфopмoвaнo зa paхунoк
пaйoвих цiнних пaгrеpiв. Пpи вияв,:rеннi тa yпpaвлiння Пaйoвим ризикoм зДiйонюсться пiДгoтoвкa дoстoвipних .цaних i
ефективних Метo.цllк' Taких' як poзpaхyнoк pизиковoi вapтостi (VaR), сщес-теcтyвaншI Для oцiнки хapaктеpу тa вapтoстi
pинкoBих пoзицiй i для оцiнки piвня pинкoвoГo ризикy. Taкo>к зaстoсoByстЬся бек-тестyвaння для пopiвняння з фaктинними
prзyльтaтaми oцiнoк i припyщеrrь' зpoбЛених з викoрисTaнняI,I дaI{их i метo.цик' зllзнaЧених нижче. вa.тотний Dизик, пoв,язaний
з неГaTивниMи наслi.цкaми кoЛиваHl]я кyрсiв iнoземниx BaлюT тa зoлoтa; Фoнд не здiйснIoе зoвнiпlньoекoнoмiuнy дiяльнiсть, не
Мaс paxyl{кy y зoлoтi, aЛе Мaс вaлrотний paхyнок з незItaЧHиMи зaлиIIIкaMи кorптiв. ToвaDHий pи3ик, пoв'язaний з негaTивниМи
нaслiдкaми кoлиBaння цiн нa пoxiДнi фiнaноoвi iнстpyменти, бaзoвим aкTивoМ яких с тoBapи' ФoнД не зДiйснtос опеpaцii з
пoxiДними фiнaнсoвими iнстpументaми, бaзoвим aкTивoм яких с ToBapи.

. Puзuк лiквidнocmi - ризик виникненIIя збиткiв в yстaнoви y зв'язкy з немoжливiсrro свoсчaснoгo BикoIIaння ФoнДoм в
пoвнoМy oбсязi cвoix фiнaнсoвих зoбoB'язaнЬ, нe зaзн.lвIпи пpи цьoМy непpийнятних вщaт, внaслiдoк вiдcyтнoстi Дoстaтньoгo
oбсягy висoкoлiквi.цниx aктивiв. КУА здiйснюe щpaвлiння pИзИКaNlИ пopтфелrо Фондy, в ToМy числi нa пiДстaвi oцiнки
.цинaмiки вapтoстi чисTих aкTивiв Фонлу' Poзpaхyнoк зaзнaчеIloгo пoкaзникa для Фoндy (вiдпoвiднo виМoг чиItнoгo
зaкoнo.цaвсTвa) здiйснroсться l paз на квapTaл'

BiДпoвiДнo ,цo зaкoнo.цaBсTвa Для ICI iнтеpвальIloгo Ta зaкpитoгo TиПy зI]aченнЯ цьоГo ПокaзI{икa poзрaxoвyстЬcя
щoкBapTаJIЬнo' д,rя ICI iнтеpвa,rьнoгo Tипy oПTиМaЛЬнe знaЧення пoкaзникa . змеIIIIIення нa piвнi не бiльrпе l5o%.

Пpoтягом 2021 poку зaзнaчений Пoкaзник Фондy стaнoвив: Зal квapтал _ <8,39у0>> y пopiвняннi з З|.|2.2020 poкy; Зa 2
квapтaл _ <<-2,00з0^>> y пopiвняннi з 31.0З.2021' poкy; Зa 3 квapтaл - <( -4,2970^'> y пopiвняннi з 30 '06,2021 poкy; Зa 4 квapтaл * <-
0'465уo>> у ПopiBняннi з 30.09'2021 pокy.

Тaким нинoм, пpoтягoм 202 l poкy ,цинaмiкa вapтocтi чистих aктивiв Фондy вiдпoвiДaс BсTaнoBленим IIopМaTивaМ.
Iнфopмauiя щoдo }lе.цискoнтoвaниx плaтeжiв зa фiнaнсoвими зoбoв'язaннями Фoндy в poзpiзi стpoкiв пoГaшеI{Еt,I

T

зaгaлЬнa сyмa доoцiнки фiнaнсових iнвестицiй скЛaдar - 448 Tиc. гpн'
Cтaнoм нa31.|22020 poкy зaгaJlЬнa срta дooцiнки фiнaнсoвиx iнвестицiй Фoндy стaнoвилa 2 585 Tис. Гpн.; yl1iнкa _ l 8l2 тис.

ГpIi
О Кpеdumнuй puЗuк - pизик Bиникнrння фiнaноoвих BTpaT (зби.I.кiв) Фoндy внaслiдoк неBикoHaHня в пoBнoМу oбсязi aбo

неIIoB}loгo Bикo}IaннЯ кoнTpaГенToМ свoiх фiнaнсoвих зoбoв'язaнь пеpед Фoндoм вiДпoвi.цнo .цo yMoB дoгoBopy. Poзмip збиткiв y
цЬoМу випaДкy пoв.язaний iз сумоlо невикoнaнoгo зобов.язaння.

Mo.цель oцiнки кpедитниx pизикiв Фoнду зaзнaveнa y Пoлoженнi <Пpо opгaнiзaцiro бyхгaлтepськorc oблiкy Ta oблiкoвy
пoлiтикy> (Haкaз Nэ з8l2.oДвiд29.|2.20|1 poкy) ФoнлУ.

Cтaнoм ga 3|.|2'2020 poкy Фoнд Мaс нaстyпних дебiтopiв зa гpoIпoBoIо дебiтоpськoю зaбopгoвaнiсто:
Бopг ПpAТ <IК кIHЕКo> y poзмipi 520 тис. гpн. булo пеpеycTyпленo,цo ПрAT кКoМПЛЕКC dиБI.цCЬкИЙ>. Peзyльraт _

Фoнд oщимaв Дoxiд y poзмipi 390 тис. грн'
Бaлaнсoвa вapтicть дебiтopськoi зaбopгoвaнoстi стaнoвить |,72 тиc. гpн. Зaгaльний бopг - 492 Tиc. ГpI{.
Пpoтягом 2020 poку Фoнд здiйcнив yuiнкy вapтостi ,цeбiтopсЬкoi забopгoвaнoстi нa сyмy 320 тиc, гpн. y зв,язкy з

нeвикoнaнняМ BиМoГи пpo cгшary бopгy.
Стaнoм нaЗ1.12'2021pокy Фoнд Мaс rracTyПних дебiтopiв зa ГpoIIIoBoЮ дебiтopськoю ЗaбopгoBalriстю:
ПpAТ кКoМtIЛЕкC (ЛиБIДCЬКИЙ,l. Бaлaнсoвa вapтiсть дебiтopськoТ зaбopгoвaнoсTi cтaноBиTь 105 гис. гpн. Зaга,тьнltй

бopг _ 235 тиc. ГpH. Пpoтягoм 2021 pокy ФoнД зДiйснив yцiнкy вapTooтi дeбiтopськoi зaбopгoвaнoстi нa сyмy 16 тио. гpн. y
зв'язкy з неBикoнaнIfiNl виМoги пpo cпЛaTу бopгy. nooцiнкa _ 2\4 1.ис. Гpt{. Пpoтягoм 2021 poку ПpAT кКoMlIЛЕКC
(ЛИБIДCЬКиЙ> здiйсtrив пoгaшення дебiтopськoТ зaбopгoвaнoстi нa сyмy 303 тис. rpн.

8. Упpaвлiння кaпiтaлoм
КУA здiйсIтюе yпpaвлiння кaпiтaлoм (aктивaми) Фoндy з МeToю ДocяГнеItltя нaс.ryпниx цiлей: збеpегти спpoможнiсть Фoндy

ПpoдoвжyBaти cвoю.цiяльнiсть тaк, щoб вiн зaбезпеuyвaв дохiц для унaсникiв Фoндy тa BИ:l7Лa.Г:,1' iнruим зaцiкaвЛениM сTopoнaМi
зaбезпечити нaлежний пpибy,гoк yчaсI-IикaМ Фoндy зaвдяки дивеpсифiкaцii iнвестицiйнoгo пoprфeлro Фoнду, мiнiмiзaцii
pизикiв, нa якi нapaжaeться Фoнд, Tа BикoIiaнIUI iншиx функuiй, встaнoвЛеI{иx зaкoнoДaBсTBoМ.

КУA здiйснюе oГЛяД сTpyкTуpи кaпiтaлy (aктивiв) Фoндy нa rIoстiйнiй oснoвi. Пpи цьoмy КУA aналiзyс ваpтiсть капiта.lty
(aктивiв) тa пpитaмaннi йoгo склaдoвиМ ризики. Hq o-счовi oTpиМaниx висновкiв КУА здiйснroe pег)/л}oBaння кaпiтaпy (aкl.lrвiв)
Фoнду tпляxом вiднyя<eння/приДбaння фiцaт{co]виx iнстpументiв тa iншиx aктивiв, вiДпoвiДнo До Iнвестицiйнoi деклapaцiТ
Фoндy.

Cпpиятливi'гa нeспpиятливi
лIoToГo 2022 poку' не мали мiсце.

9. Пoдii: пiспя дaти
зaтBep'ц)кення фiнaнсoвoi звiтнoстi дo випyскy 16

Генеpaльний .циpекTop ToB (кУArdн.ЕКOJ}lBЕCТl>',. . -'

Гoловний бyxr.алтеp ToB кКУA *rнвкb.rrтввCТ,l j:...j..::'

Бopoдинеrщ o.B.

Aхpaмoви.r H.e.

Piк, що зaкiнчився
3l гpудня 202l poкy

,Цol  м iсяця Biд 1 мiсяця
До 3 мiсяцiв

Biд 3 мiсяцiв дo
l рoкy

Biд l рoку
дo 5 рокiв

Бiльше 5
poкiв

Bсьoго

Topгoвельнa тa iнrпa кpеД,rтopсЬкa
зaбoDгoBaнiсTЬ

0 47 0 0 0 4'7

Пoтoчнa зaбopговaнicть зa
ДoвгoстpoкoвиМи зобoв'язaннями

0 0 0 0 0 0

Bсьoгo 0 47 0 0 0 4'7

Иc

Piк, шo зaкiнчився
31 гpyдня 2020 poкy

.{o l мiсяця Biд 1 мiсяця
.цo 3 мiсяцiв

Biд 3 мiсяцiв дo
l рoку

Biд l poку
Дo 5 pокiB

Бiльшre 5
рoкiв

Bсьогo

Тopгoвeльнa тa iншa щедатоpоькa
зaoоDГoBaнlсTь

o 28 89 64 0 190

Пoтoчнa зaбopгoвaнiсть Зa
дoвгocтpокoвими зoбoв'язaнняМи

0 0 0 0 0 0

Bсьoго 9 28 89 64 0 190

Cтaнoм нa3|'|2.2021 poкy зaгa;IЬнa сyмa yцiнки фiнaнсових iнвеcтицiй скJIa.цaс _ 4l0 тис. гpн. сTaнoм нa3|.|2'202| poку
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