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o"":"" Hапpямки дiяльнoстi

|нвестyвaння y пpoMислoвy (в тoмy ниолi бyдiвeлЬнy, тopгiвeлЬнy, eнepгeтИЧнy'

мeтaлypгiЙнy,. мaшинoбyдiвнy) гaлy3Ь, гaлyзi iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй'

фiнaноoвy, стpaxoвy тa фiнaнсoвo _ кpeдИтнy дiяльнiсть, iнвeстyвання B

niдnp"е*ё' 'u' 
.якi 

нaдaють в opeндy aбo eKсплyaтaцiю власне абo opeндoвaнe

Hepyxoцe мaЙнo' t lJляxol\л 3aлyчeHнЯ кoштiв в кopпopaтивнi npaвa' цi l .tHi пaпеpи,

нepyхoмicть пiдnpиомств' 3a3нaчeHИХ гaЛyзeЙ 3 ypaxyвaHHяM oбMeжеHЬ,

встaнoвлениХ ЧИнHИM 3aкoнoдaвотвoм Укpaiни тa в iншi aктИBv1, l-|е зaбopoнegi

чинHиM зaкoнoдaвствoм УкpaТни.
Фoнд не мaс oбмeженЬ щoдo гaлyзeЙ iнвестyвaння в кopпopaтивHl пpaBa тa Ц|Hн|

пaпepи.

1v Бeзcтpoкoвo
3aкoнoдaвствo i нopMaтивHi дoкyмeнти, якi впливaютЬ Ha eкoHoMIЧнy сИтyaЦIю в

УкpaTнi, r. пpeдMетoм ЧaстиХ змiн, тoмy aКтvl,B|/I Й oпepaцiТ Фoндy мoжyть

нapaжaтися нa pИ3ик y paзi пoгipшення пoлiтичHoT i екoHoMiчHoi ситyaцi ' l ,  в тoMУ

ЧИслi Й y 3в'я3Кy 3 пpoBeдeHHям aнтитepopиcтиЧнoТ oпepaцiТ y ДoнeцькiЙ тa

ЛvгaнськiЙ oблaстях.

ПPиМITIш Дo PIчнoi ФIнA}lсoBoi 3BITHoсTt

ПIдIФ .ПPOIVIIнBЕсT-кЕPAМЕT.3A PIк. Щo зAкIнчиBся з1.12.2019 Poкy

пPиMlтки дo Ф|HAHсoвoi 3в|тHoст| п|дlФ (пPoMlHвЕст.кEPAMЕт>

зA PIк, щo 3Aк|HЧиBся 31 гPУдHЯ 2019 PoкУ
,t.3aгaльнa iнфopмацiя

пPo пAЙoBиЙ lнтвpвдлЬHиЙ tиBEPсиФ|кoвAHиЙ iнввстиЦ|ЙHV|Й ФoнД (пPoMlHBЕст-кЕPAMЕт,,

тoвAPиствA 3 oБMEжЕHoю B|дnoв|дAлЬH|стю

1. , | .B iдoмoст i  пpo кoмпaн iю з  yпpaвл iння aктивaMи

ПoвHe HaЙMeнyвaHня кoмпaнiТ 3 yпpaвлiння aКтивaMи _ тoЬдристBo з oБMЕ}КЕHoЮ B|ДпOB|ДАЛЬHIстЮ

(Кot\4пAH|Я з yпPABЛ|HHЯ AКтИBAMИ (lHЕкo-IHBECТ> (дaлi Кoмпaнiя aбo КУA)'

Кoд зa
йl]ц".*"*oд*eння:03039, м. КиTв, вyл. Mикoли Гpiннeнкa' бyдинoк 18, нoмepтeлeфoнyтa фaксy: (044)224-92-60

Bид дiяльнoстi зa КBЕ!:
66 .30 Упpaвл iння фoндaми.
Кoмпaнiя зapеeстpoвaHa Гoлoсi. iвськoю paЙoHнoю в мiотi Киeвi дeр)+(aвHoю aдмiнiстpaцiою 20.0.1 .2ОО4p'

Кoмпaнiя мae Лiцeнзiю Ha пpoвaджeння пpoфесiйнoT дiяльнoстi нa фoндoвoMy pИHкy _ дiяльнoстi з yпpавлtння

aктивaMи iнститyцiйних iнвеcтopiв (дiяльнoстi з yпpaвлiння aктивaми)'.щo видaHa Haцioнaльнoю кoмiсiсю з ц|нHИx

пaпep iв  тa  фoндoвoгo pинкy 1нa iaл i -  нкцпoв1 зг iднo p iшeння Ns  146 в iд  09 '02 '2016 poкy '  стpoк д iТ  з  19 .04 .2016 poкy

HeoбMeжeниЙ'
Гeнepaльний диpeKгop - БopoдинeЦь oленa Biктopiвнa.

2.3агaльнa oснoBa фopмyвaння фiнaнсoвoi звiтнoстi

Фiнaнсoвa звiтнiсть Фoндy с фiнaнсoвoю звiтнiстю 3aгaлЬHoгo пpизHaЧeннЯ, якa сфopмoвaHa з Meтoю дoстoвipнo

пoдaння фiнaнсoвoгo стaнy, 6iнaнсoвиХ pе3yлЬтaтiв дiяльнoстi тa гpoluoвиx пoтoкiв Фoндy для зaдoвoлeнHЯ

iфpмaцiиниХ пoтpeб шиpoкoгo кoлa кopистyвaviв пpи пpиЙняттi ними eкoнoмiЧHиХ pit lJенЬ'

КoHЦeптyaлЬHoю oснoBoю фiнaнсoвoT звiтнoстi Фoндy зa piк' щo зaкiнчився 31 гpyдня 2019 poкy' o Miжнapoднi

стaндapтИ фiнaнсoвo| звiтнoсi i  (MсФз), BКлЮЧaючИ йiжнapoднi стaHдapтИ бyxгaлтеpськoгo oблiКy (MCБo) тa

inyй.i"*' ' ' tКтMФз, ПКТ), видaнi Paдoю з Miжнapoдниx стaндapтiв бyxгaлтеpськoгo oблiкy (PtvlсБo)' в pедaкцiT

чийнiй нa 1 сiчня 2018 poКy, щo oфiцiйнo oпpилюднeннi нa вeб.сaЙтi Miнiстepствa фiнaнсiв УкpalHИ.

Пiдгoтoвлeнa КУA фiнiнсoвa звiтнicть чiткo тa бeз бyдь-яких зaстepeженЬ вiдпoвiдar всiм вимoгaм чинних MCФ3

3 вpaхyвaнHяM 3M||], внeсeниx PMсБo, дoтpиMaнHя якйx зaбезпeнyс дoстoвipнe пoдaнHя iнфopмaцii в фiнaнсoвiЙ

звiтнoстi, a caMе, дopeчнoT, дoстoBipHoТ, зiстaвнoT тa зpoзyмiлoT iнфopмaцi ' i .

Пpи фopмувaннi фiнaнсoвoT звiтнoстi КУА кepyвaлoся тaкo)t( вИMoгaMИ нaцioнaльних 3aKoHoдaвчИx тa

нop'aтивнИХ u.," щoдo opгaнiзaцiт i  вeдeння бyхгaлтepськoгo oблiкy тa cКлaдaHня фiнaнcoвoT звiтнoстi в УкpaТнi, якi

нe пpoтиpiнaтЬ виMoгaM MсФ3.
У пopтфелi Фoндy вiдсyтнi aктиви (aкцiT, кopпopaтивнi пpaвa) з нaсткoю вoлoдiнням 50 i бiльшe вiдсoткiв'

Bpaxoвyюни пoлo)кeHHЯ tvlсФз 1o <Кoнсoлiдoвaнa'фiнaнсoвa звlтнicть> Фoнд нe кoнсoлiдуe фiнaнсoвy звiтнiсть,

2.2.iлсФ3, якi пpийнятi '  aлe щe нe нaбyли чиннoстi

B склaдi MсФз, o*iцiйнo 
"u""д"*," 

нa вeб-сaЙтi Miнiстepотвa фiнaнсiв УкpaТни, oпpилюдHeнo стaндapT MсФз 16

<opeндa>,  який нaбyвae чиннoст i  01  с iчня 2019 poкy ..3a 
piшeнням кepiвництвa КУА MсФ3 .16 <opeндa>> дo дaтИ Haбyття чиннoстi He зaстoсoвyотЬсЯ.

oнiкyеться, щo u"",o"y,aння MCФ3 16 <opeнia> нe бyдe Maти вплИB нa фiнaнсoвy звiтнiсть Toвapиствa'

вpaxoByючИ, щo ФoHд He r opeндapeM.
2.3.Baлютa пoдання звiтнoстi тa фyнкцioнaлЬнa вaлютa' GryпlнЬ oкpyглeння

Ь"no," пoдaнHя звiтнoстi вiдпoвЙЪе фyнкцioнaльнiй вaлютi, якoю о нaцioнaльнa вaлютa Укpa' lHИ _ ГpИвНЯ'

склaдеHa y тиcяЧaХ гpиBеHЬ, oKpyглeHИХ дo ЦIЛих тИсяЧ.

2.4.Пpипyщeн}|я пpo бeзпepepвнiстЬ дiялЬнoстi



ПPиIvtITки Дo PIч}loi ФI}lAHсoBoi 3BIT}loсTI

ПIfl lФ .ПPoМIIIBЕсT-кЕPAМЕТ. 34 PlК, щo 3AкIнчиBся 31.12.2019 Poкy

Фiнaнcoвa 3вiтнiстЬ Фoнду пiдгoтoвлeHa Ha oснoвi пpинцИпy бе3пepepвнoстi дiЯлЬHoстl, якИй пepeдбaчao 3дaтнIстЬ

Фoндy peaлiзogyвaтИ свoТ aKтИви тa вИкoнувaти cвoj 3oбoB'язaнHя B пpoцеci здiЙсHеHHя звИЧaЙHoi дiялЬHoстI.

вeзfr, i". aцaлi;y бeзпepepвнoстi дiЯлЬHoстi oфopмлюoтьсЯ пpoтoкoлoM зaгaлЬнИX збopiв yчaсHИкiв КУA. Фiнaнсoвa

звiтнiсть He включae *o|' iy"" '"",. Ькi нeoбxiднo бyЛo б пpoвестИ в тot\Лy вИпaдкy' якби Фoнд не мiг пpoдoвжити

пoдaлЬUJe здiйснeння фiнaнcoвo-гoспoдapcЬкoТ дiялiнoстi вiдпoвiднo дo пpинципiв бeзпеpеpвнocтi дiяльнoстi.

oцiнююни дopeннiсть пpипyщеHня пpo безпepеpвнicть, yпpaвлiнський пеpсoчaл бepe дo Увaги всю нaявHy

iнфйaцiю щoдo мaЙбyт' 'Ь,o.. щoнаймeншe нa 12 мiсяцiв з кiнця звiтнoгo пepioдy, aле He oбMежyюЧисЬ ЦИM

пepioдoM.
2.5.Piшeння пpo зaтвepджeння фiнaнсoвoi звiтнoстi
Фiнaнcoвa звiтнiсть Фoндy зaтвepджeHa дo вИпyскy 28.O2.2020p.3вiти пiдписyються ГенepaлЬнИI\л дИpeктopoM тa

Гoлoвним бyхгaлтepoм КУA, тa винoсятЬcя нa 'зaтвepркeнHЯ зaгaлЬHИми збopaми yнaсникiв. Hi yнaсники КУA, нi iншi

oсoби нe MaютЬ пpaвa внoоИти змiни дo цieТ фiHaHсoвoТ 3вiтHocтi пicля Т| 3aтвepджeHня дo вИпycкy.

2.6.3вiтний пepioд фiнaнсoвoТзвiтнoстi 
нcовя звiтнiстЬ ввaжаeт бтo пеpioд з 01 сlчня

3вiтним nepioдoм, зa якиЙ фopмyеться фiнaнсoвa звiтнiсть' ввaжaстЬся KaлeчдapнИи plк' тo

." .;';:JЁ;:"Т 
l?J#; "-", 

зaтвepджeн ня i п oдa н ня фi нaнсo вoТ звiтнoстi
Дu*. фi*u*"oвa звiтнiоть пiдгoтoвлeнa y вiдпoвiднoстi дo MiжнapoднИх стaндapтiв фiнaноoвoi звiтнoстi, дo

<Пoлoжeння пpo opгaнiзaцiю бyxгaлтеpськoгo oблiкy тa oблiкoBy пoлiтикy>' якa сфopмoвaHa з ypaХувaHHяl\л виMoг

MсФ3

3. Пpинципи o6лiкoвoТ f ioлiтики

3.,l. cyгrсвi пoлoжeння oблiкoвoT пoлiтики ,-п^-^'.,,
opгaн-iзaЦiя i мeтoдoлoгiя бyхгaлтеpськoгo oблiкy Фoндy здiЙснюeть.ся вiдпoвiдHo дo <Пoлoжeння пpo opгaн|зац|ю

бvхгaлтepськoгo oбл|кy тa oблiкoвy non'iй*yo пдЙoвoгo IHтЕPBAлЬHoгo диBЕPсиФlкoвAHoгo

;'i;Ёёiйffйiioгo 6oiдy (пPoпil lHвЪст.кЕPAмЕт>' затBepджeнoгo Haкaзoм тoB <кУA (|HЕКo-|HBЕCТ> пpo

opгaнiзaцiю бyхгaлтepcькЬio oблiкy тa oблiкoвy пoлiтИкy N938tz-ol1,вiд29'12.2017 p., якe сфopмoвaне вiдпoвiднo дo

вимoг MiжнapoдHиХ стaндapтiв фiнaнсoвoТ звiтнoстi. Biдпoвiдaльним зa opгaнiзaцiю oблiкoвoT, кoHтpoлЬнoi Й

aнaлiтичнoТ рoбoти y ФoHдi о гeHеpaлЬHий диpeкгop КУA, якe здiйснюe yпpaвлiння aKтlB?l.l1 Фoндy вiдпoвiднo дo

.aкoнoдaвствa' зaбeзпеЧeння бyxгaлтepсЬкoгo oблiкy y Фoндi викoнye вiддiл буxгaлтepiТ КУA нa чoлi з Гoлoвним

u*''fl'Тi#.HсoBa 
звiтHiоть пiдгoтoвлeнa Ha oснoвi iстopиvнoi coбiвapтoстi тa .спpaведлиBoТ вapтoстi aбo

aмopтизaцiЙнoТ сoбiвapтocтi oкpeмиx фiнaнсoвих iнстpyмeнтiв вiдпoвiднo дo MCФ3 9 <Фiнaнсoвi iнстpyмeнти>. oЦiнкa

спpaведлиBot вapтoстI здiЙснюeться 3 вИкopИстal{няй rvre'oдi" oцiнки фiнaнсo",*.i11]Р]y11]l.^'j:i".:T:,].Y:,:..i:
<oцiнки 3a спpaвeдлИвoю вapтicтю>. Тaкi мeтoди oцiнки BключaютЬ Bикopистaння спpaвeдлИвoT Bapтoстl як цlHИ' якa

бyлa б тpимaHa 3a пpoдaя( aКтиву, aбo сплачeнa зa пepедaЧy зoбoв'язaння у звиvaЙнiЙ oпеpaЦiТ *]* y*'"_",yl3.*,. 
|:::I

' i- д*i oЦiнки. 3oкpемa, .,*op"с,",*' бipжoвих кoтиpyвaнЬ абo дaниx пpo пoтoчHy pиl.lкoвy вapтlcтЬ lнц'loгo

aнaлoг|чHoгo зa ХaрaктеpoM iHстpyMеHтy, aнaлiз. дИскoHтoвaниx гpol' lJoвиХ пoтoкiв aбo iншi мoделi BИ3HaЧeHHя

.nБ,,"дn,"oт вapтoстi' Пepeдбavyвaнa спpaвeдливa вapтiсть фiнaнсoвиx aктивiв i зoбoв,язaнь вИ.HaЧaотЬся 3

вИкopИстaнHям нaявнoi  iнфopмaцiТ пpo pИHoк i  в iдпoвiдниx метoдiв oЦiнки.

2

Дaтa зaтвeрд}(eHня фiHaHсoBoT
3вiтнoстi  дo випyску

28 лютoгo 2020 poкy
D

3вiтний пepioд фiнaнсoвoТ
звiтнoстi

Кaлeндaрtий plк, тoбтo пepioд з 01 сiчня пo 31 гpyдня 2019 poкy

Baлютa звiтнoстi Фiнaнсoвa звiтнiсть склaдeHa y гpoluoвiй oдИницi УKpa'

oдиниця вимipy Baлютa пoдaнHя зв|тнoстi вiдпoвiдae фyнкцioнaльнiЙ вaлют|' якoю e HaцloHaЛЬHa

вaлютa Укpa.iни - гpИвня, сКлaденa y тИсячaх гpивeнЬ. Bоi дaнi фiнaнсoвo.i
l  a  т ^ U Ц I в e H Ь

|дeнтифiкaцiя фiнaнсoвo
звiтнoстi

пoи пoийнятт i  ними x  p lшeHЬ

Фiнaнсoвa 3в iтн iстЬ Фoндy r  ф lHaцсoвoю зв|тH|стю зaIaJ lЬF lU|  U I IPyIJпqчсппn '  лпg

сфopмoвaнa з Meтoю дoстoвipнoгo пoдaння фiнaнсoвoгo стaHy' -фiнaHсoBИХ
p"зyn' 'a' i .  дiяльнoстi, pyХy гpoшoвИx пoтoкiв тa влaсHoгo кaпiтaлy i Пpимiтoк дo

oiчioТ фiнaнсoвoТ звiтнoстi зa звiтниЙ пepioд, яКa r кopисHoю для LJJИpoКoгo кoЛa

Cклaд фiнaнсoвoТ 3вiтнoстI пeщлiк i i  нaзви фopм фiнaнсoвo,i звiтнoстi Фoндy вiдnoBIдaютЬ вИMoгaM'

встaнoBлeнИM Hп(с)Бo 1 к3aгaльнi вИп,oгИ дo фiнaнсoвo.i звiтнoстi>'

Фiнaнсoвa 3вiтHiстЬ Фoндy вклюнae нaстyпнi фopми: Фopмa Np 1-Бaлaнс (3вiт пpo

фiнaнсoвиЙ стaн) нa у1ъ2o1gp ' Фopмa Ns2-3вiт пpo фiHa*сoвi peзультaти (3вiт

пpo сyкyпний дoхiд) зa 2019.; Фopмa Ne 3- 3вiт пpo pyx гpot]loBиx кol||т|B (3a прЯMИM

мeтoioм1 зa 2019p; Фopмa N94 - 3вiт пpo влacниЙ кaпiтaл зa 2o2О'' пpимiтки дo

piннoТ фiнaнсoвoT 3вiтнoстi зa 2019p' '  щo мiстять cтиcлиЙ вИклaд сyттeвИx

oблiкoвИХ пoл|тик тa lншi пoЯсHювaлЬ|-i i  пpимiтки, склaденi згiднo вимoг MсБo 1

<< Пoдaння фiнaнсoвo' l 3B|тHoст| )) '

Piшeння пpo oпpИлюднeнHя
фiнaнсoвoi звiтнoстi

Фiнaнсoвa 3вiтнiстЬ П|ДIФ кПPoMIHвЕст.кEPAMEТ> зaтBepджeHa дo BИПyскy,

3вiти пiдписyються ГeнepaлЬHИM дИpeКтopoм тa Гoлoвним бyxгaлтepoм ToB кКУА

(|HEКo-|HBЁCТ>, тa BиHocятЬсЯ нa 3aтвepджe'Hя 3aгaлЬHими збopaми yvaсникiв,

Hi yнaсники КoмпанiТ' нi iншi oсoби нe MaЮтЬ пpaвa вHoситИ зMiни дo цioT

фiнaнcoвoi звiтнoстi пiсля Тi зaтвepджeння дo Bипyскy.
iг iднo з <Пopядкoм тa oбсягoм poзKpиття iнфopмaцiT пpo pе3yлЬтaтИ дlялЬHoстl

|сi) пepедбaчeHo poздiлoм V пono*e' ' '  N91343 poзмiстити нa сaйтi

http;//stoсkmаrket.gov.r la/ нe пiзнiшe 01 квiтня poкy, HaстyпHoгo 3a зв|тнИ[Л, нaстyпнy

iHфopMaЦiю:
. дoвiдКy пpo вapтiсть чистиx активiв (дoдaтoк 5);
. фiнaнсoвy звiтнiсть y склaдi бaлaнcy (звiтy пpo фiнaноoвий стaн) тa звiтy пpo

фiнaнсoвi peзyлЬтaтИ (звiтy пpo сyкупниЙ дoхiд).
i"*o,. ц, iнфopмaцiя po3КpИBaoтЬся LДляхoM poзмiщення Ha влaснo*у вeб-сaЙтi

КУA (Www.inеko-invest.сom) ----=--

ПpинЦипи вeдeння
бvxгaлтepcькoгo oблiкy

@пoвiднocтi дo зaKoнoдaвствa Укpa' iни'



IIPиMlTки Дo PIчHoi ФlHAHсoBoi зBITнoсTI

ПI.ЦIф.ПPOМIнBЕсТ-[(ЕPAMЕT' 3A PIК, щo 3AкIнчився з1.12.2019 Poкy

3.2. 3aгальнi пoлoжeння щoдo oблiкoвиx пoлiтик
3.2.1 ' ocнoвa фopмувaння o6лil|oвux ||oлimuк
oблiкoвi пoлiтикИ - кoнкpeтнi npИHцИпИ, oснoвИ, дoMoвлeнoстI, пpaвИЛa тa пpaКтикa' '  зaстoсoвaHi сyб.rKгoM

гoспoдapюBaHня пpи сКлaдaннi тa пoдaHнi фiнaнсoвoТ зBiтHoстi. MCФ3 нaвoдитЬ oблiкoвi пoлiтИкИ, яКi '  3a BИсHoBкoM

PпЛсБo' дaютЬ 3Moгy 
"*лaс,, 

тaкy фiнaнсoBy 3вiтHiстЬ, якa мiститимe дopeЧHy тa дoстoвipнy iнфopмaцiю пpo

oпepaцii, iншi пoдiТ тa yмo"и, дo якИХ BoHИ 3aстoсoвyютЬся. Taкi пoлiтики не слiд 3aстoсoвyвaтИ, якщo вплИв |Х

3aстoсyвaHHя с нeсyттсвиM.
oблiкoвa пoлiтикa Фoндy poзpoблeнa тa зaтBepджеHa кepiвництвoм КУA вiдnoвiднo дo вимoг MсБo B <oблiкoвi

пoлiтики, змiни в oблiкoвиx oцiнкax тa пoMилки> тa iнших чиHHиХ MсФз, зoКpеMa' MсФз 9 <Фiнaнсoвi iнстpyмeнти> тa

MсФ3 15 <Дoxiд вiд дoгoвopiв з Kл|eнтaMи)).
3'2.2. Iнфopмaцiя пpo змiнu в o6лiкoвuх пoлimuкax
Фoнд oбиpaе тa 3aстoсoвyе свoT oблiкoвi пoлiтики пoслiдoвнo для

MCФ3 кoнкpетнo He вИMaгae aбo нe дo3вoляс ви3Haчeння кaтeгopi i
пoдiбних oпepaцiТ, iнших пoдii aбo yмoв, якщo
стaтeй, для яких iншi пoлiтики мoжyть бyти

дopeчHИMИ.
3 1 сiчня 2018 poкy КУA зaстoсoвye MCФ3 .15 <Дoхiд вiд дoгoвopiв 3 клiсHтaMИ>' Фoнд oтpимye oснoвниЙ дoxiд вtд

oпepaцiЙ з цiнними пaпeрaMи. 3aстoiyвaння MсФз 15 кloxiд вiд дoгoвopiв з клieнтaми> нa вiдoбpaжeння peзyльтaтiв

дiяльнoстi нe Maлo сyттсBoгo BплИвy'- 
КЪpiвництвoм КУА бyлo пpийняio piшeння пpo зaстoсyвaння MCФ3 9 <Фiнaнсoвi iнстpyменти> для Фoндy 3 1 сlЧHя

2O15 poкy (3aстoсyBaHHя MCФ3 paнiшe дaти нaбyтгя чиннoстi дo3вoлястЬся). 3oкpeмa, нoвi вимoги дo клaоифiкaцiт

фiнaнсoвих aктивiв i зoбoв'язaнь.
3 .1 сiчня 2018 poкy MсФз 9 <Фiнaнсoф iнcтpyмeнти> Mae HoBy peдакцiю, якa сepeд iншoгo пepeдбaнao змiнy

пiдхoдiв дo 3MeнЦ.' lеHHя кopиснocтi фiнaнсoвих iнстp!мeнтiв' Bpaхoвyюvи клacифiкaцiю фiнaнсoвих aктивiв' щo

викopистoвyrтЬGя <poндoМ,.poзpaxyHoк oнiкyвaних кpЬд,тни* збиткiв зaстoсoвyrтЬся дo фiнaнсoвиx aктивiв, щo

oц|нюютЬся .u 
" 'op.,.oBaHoю. 

вapтicтю' lйфopмaцiя пpo oблiкoвi пoлiтики щoдo oнiкyвaHИХ кpeдИтHИх збиткiв

,u."дu,. y пpимiтцi З.3,3. '  a iнфopмaцiя пpo сyми; oбyмoвлeнi oнiкyвaнИMи кpедитHиMИ 3бИткaMИ HaвеteHa y po3дiл|

7 Пoимiтoк.
3'2.3, Фopмa ma нaтвu фiнaнcoвux звimiв
Пepeлiк тa Ha3ви рop* фi'u'"oвoТ звiтнoётi Фoндy вiдпoвiдaють вИMoгaM, встaнoвлeHИM Hп(с)Бo 1 <3aгaльнi

BИMoгИ дo фiнaнсoвoТ звi iнoстi>' тa фopмИ Пpимiтoк, щo po3poблeцi y вiдпoвiднoстi дo MCФ3.

3.2'4' MemoOu пooaння iнфopмaцii у фiнaнcoвux звimax

3гiднo MCФ3 тa вpaxoвyюЧй нh(с)ьo.l 
.звiт 

пpo сyкупниЙ дoхiд пеpeдбaЧao пoдaнHя вИтpaт. вИзHaHиХ y пpибyткy

aбo збиткy, зa клaсифiкaцieю, oснoBaнoю Ha мeтoдi 
.(фyHкцiТ 

вИтpaт) aбo (сoбiвapтoстi peaлiзaЦiT), 3гiднo з якИM

вИтpaти клaсифiкyютЬ вiдпoвiднo дo ]x фyнкцiй як;чiстини сoбiвapтoстi ни' нaпpиклaд, вИтpaт нa збyт aбo

aдNtiHiстpaтиBну дiяльнiоть.
Пpeдстaвлення Гpol.JJoвИx пoтoкiв вiд oпepаЦiЙнoТ дiялЬнocтi y 3вiтi пpo pyХ гpoшoBИХ кoштiB 3дiЙсHюeтЬся |3

3aстoсyвaнняM пpяMoгo мeтoдy, згiднo з якИM poзкpиBaстьcя iнфopмaцiя пpo oснoвнi клaси HaдХoджeHЬ грoшoвИХ

кoI.1Jтlв чи BИплaт ГpoшoвИX кoштiв. |нфopмaцiя пpo oснoвнi вИдИ гpoLl.]oвИХ HaдXoджeHЬ тa гpot.ЦoвИХ вИпЛaт

фopмyеться нa пiдcтaвi oблiкoвих зaписiв Фoндy.
3.i. oблiкoвi пoлiтики щoдo фiнaнсoвих iйстрyмeнтiв

3,3'1. Buзнaння ma oцiнкa фiнaнcoвuх iнcmpумeнmiв
ФoHд ви3Ha6 qtнaнсoвий aкiив aбo фiнaнсoвe Ъoбoв'язaння y бaлaнсi вiдпoвiднo дo MCФ3' кoли i тiльки кoли

Bo|.to стar стopoнoю KoнтpaКтнИx пoлo}кeнЬ щoto фiнaHсoвoгo tнстpyмeнтa. oпеpaцiT з пpидбaння aбo пpoдaжy

фiнaнсoвиx iнстpyментiв вИ3нaютЬсЯ iз зaстoсyвaнням oблiку 3a дaтoю po3paхyнкy-

3a стpoкoм вИкoHaння фiнaнсoвi aктивИ тa фiнaнсoЬi 3oбoв'язaHHЯ пoдiляються нa пoтoчнi (зi стpoкoм викoHaHHя

зoбoв'язiнь дo 12 Мiсяцiв) тa дoвгoстpoкoвi (зi стpoкoм BиКoнaHHя зoбoв,язaHЬ бiльше 12 мiсяцiв).

Фoнд клaсифiкye фiнaнсoвi aкгиви як тaкi, щo oЦiHюютЬся y пoдaлЬLJJoMy aбo 3a aMopти3oвaнoю сoбiвapтiстю, aбo

зa спpaBeдлИвoю вapтiстю нa oснoвi oбoХ тaКиx ЧинHиKiв:

aj мoдeлi бiзнeоу суб'eктa гoспoдapЮвaння длЯ yпpaвлiння фiнaнсoвими aКтИBaми; тa

б) xapaктepистИк кoHтpaктнИХ гpotl]oBИX пoтoкiв фiнaнсoвoгo aктИвy'

Фoнд визнar тaкi кaтeгopiТ фiнaноoвиx aКгивiв:
. фi*aHсoвl aктИвИ' щo oцiнюються 3a спpaBедлиBoю вapтiстю' з вiдoбpaжeHняM peзyлЬтaтУ пepeoцiнкИ y

пpибyткy aбo збиткy;
. фiнaнсoвi aктивИ, щo oцiнюються 3a aMopти3oвaнoЮ сoбiвapтiстю.

Фoнд визнar тaкi кaтeгopiТ фiнaнсoвиx зoбoв.язaнь:
. фiнaнсoвi 3oбoB'язaHHя, oцiнeнi 3a aMopтизoвaнoю сoбiвapтiстю;
. фiнaнсoвi зoбoв.язaння' oцiненi 3a спpaBедливoю вapтiстю' з вiдoбpaжeHHяM pe3yлЬтaтy пepeoцIHкИ y

пpибyткy aбo збиткy.
Пiд Чaс пepвlсHoгo визнaHHя фiнaнсoвoгo aктивy aбo фiнaноoвoгo зoбoв.язaння Фoнд oцiнюo Tх 3a lXHЬoю

спpaвeдлИвoю вapтiстю,
Пoи пDипиненн i  визнaння фiнaнсoвoгo aюгивy пoвн iстю p iзниця мtж '

aj бaлaноoвoю вapтiстю (oцiненoю нa дaтy пpипИнeнHя визнaння) тa

б) oтpимaнoю кoMпeнсaцleю (BKлюЧaюни бyдь-якиЙ нoвиЙ oтpимaниЙ aктtлв мiнyс бyдь-якe нoвe в3ятe

зoбoв'язaння) вИ3нaютЬ y пpибyткy aбo збиткy.
ФiнaноoвиЙ aктив oц|нюeтЬся 3a aмopтизoвaнorb сoбiвapтiстю' якщo вiн пpидбaвaотЬся 3 Meтoю oдeржaHHя

дoгoвipHИХ гpoшoвИX пoтoкiB i дoгoвipнi yмoви фiнaнсoBoгo aктИвy геHеpyютЬ гpoшoвi пoтoкИ, кoтpi e сyтo вИплaтaMи

oсHoBнoi сyMИ тa пpoцeнтiв Ha HeпoгaшeHy Чacткy oсHoвHoT сyMИ.

Фoнд ви3нae pе3eрв пiд збитки дn' oui*y'a',Х кpeдитHИХ 3бИтКiв 3a фiHaнсoBИM aктИBoM, який oблiкoвyстЬся зa

aMopтИ30вaнoю вapтiстю.
oблiкoвa пoл|тИКa щoдo пoдaлЬшoT oцiнки фiнaнсoвиx iнcтpyмeнтiв poзкpИвaeтЬся HижЧe y вiдпoвiдниx poздiлax

oблiкoвo' i пoл|тики'
3'3'2. Гpotuoвi l{ourmu ma ixнi eквiвaлeнmu
Гpoшoвt Ko|.UтИ сKлaдaютЬся 3 гoтiвки в кaсi тa кoштiв нa пoтoчltиХ paхyнкaХ y бaнкaх

EКвiвaлeнти гpotJJoвИx кoштiв - цe KopoтКoстpoкoвi '  висoкoлiквiднi iнвестицiТ, якi вiльнo кoнвepтуютЬcя y BlдoMI

сyMИ гpoцloвиx кoштiв i яким пpитaмaнний нeз;aчHиЙ pизик змiни вapтocтi. |нвeстицiя BИ3HaчaстЬсЯ зaзBичaЙ як

eквiвaлeнт гpoц' loвиx кoштiв тiльки B paзi кopoткoгo стpoкy пoгauJeнHя, Haпpиклaд, пpoтягoM нe бiльшe нiж тpи мiсяцi з

дaти пpидбаHня' :



ПPиlvlITки Дo Plчнoi ФtHAHсoBoi зBITIIoсТl

ПI, l lIФ .ПPOIVIIHвЕсT.кЕPAМЕT' 3A PIк. Щo 3AкIHчиBся 3 1.1 2.201 9 Poку

Гpoшoвi кoLДтИ тa Тx eквiвaлентИ MoжyтЬ yтpИMyвaтися, a oпepaЦiT 3 HИMи пpoвoдитИся в HaЦioнaлЬнiй вaлютi та в

iнoзeмнiЙ вaлют|.
|нoземнa Baлютa -  цe  вaлютa iншa,  н iж фyнкц ioнaльнa вaлютa '  якa  вИзHaЧенa в  n '2 .3  циx Пpимiтoк

Гpoшoвi кotl]тИ тa Тx еквiвaлeнти BИ3нaютЬся 3a yмoвИ вiдпoвiднoстi кpИтерiяM вИ3HaHHя aктИвaMи'

гioдan' 'a oцiHкa гpotl. ' loBих кoштiв здiЙсHюoтЬся зa спpaBeдЛИвoю вapтiстю, якa дopiвHюс ТХ нoMiHaЛЬнiй вapтoотi.

Пoдaльшa oцiHKa eкBiBaлeнтiв гpoшoвиx кoштiв, пpeдстaвлeHИХ дeпo3ИтaMИ' здiЙснюeться зa aMopтИзoвaHoю

сoбiвapтiстю.
Пepвiснa тa пoдaЛЬ[l]a oцiHкa гpo|. lJoвИХ кoштiв тa 

'[x 
eквiвaлентiв в iнoзeмнiЙ вaлютi здiЙснюсться y

фyнкцioнaльнiЙ вaлютi 3a oфiцiйHИMи кypсaми Haцioнaльнoгo бaнкy УкpaTни (HБУ).

У paзi oбмeження пpaвa вИкopИстaHHя кoштiв нa пoтoчнИХ paХyHКax в y бaнкax (нaпpиклaд' y BИпaдкy

np,.,j""*, 'HБУ в бaнкiвськiй устaнoвi тимчасoвoТ aдмiнiстpaЦiТ) цi aкrиви MoжyтЬ бyти клaсифiкoвaнi y склaдi

'Ьno'ou' ' '  aктивiв' У випaдкy пpиЙняття HБУ piшeння пpo лiквiдaцiю бaнкiвоькoТ yстaHoвИ тa вiдсyтнocтi Ймoвipнoстt

пo3epHеHliЯ гpo|.JJoвиX кoштiв, визнaHHя 
' ix 

як aюгивy пpИпИHяrтЬся i Tx вapтiсть вiдoбpaжaoться y склaдi збиткiв

звiтнoгo пepioдy.
3,3'3' Фiнaнcoвi aкmuвu, щo oцiнtoюmЬcя зa aмopmuзoвaнoк, coбiвapmicmю

!o фiнaнсoвиx aктивiв, щo oцiнюютЬся зa aMopтизoвaHoю сoбiвapтiстю, Фoнд вiднoсить de6imopcьку

зa6opeoвaнicmь'
Пiсля пеpвiснoгo визнaння Фoнд oцiнюе 

.[x 
зa aмopтизoвaнoю сoбiвapтicтю, зaстoсoвyючИ метoд eфeктИвHoгo

вIдсoткa.
зaстoсoвyюни aнaлiз дискoнтoвaHиХ гpoшoвИХ пoтoкiв, Фoнд викopистoвye oднy ЧИ КIлЬкa отaвoк дИскol iтy' кoтpl

вiдпoвiдaюты пepевax{aЮЧИM нa pиHкy нopмa\n дoхoдy для фiнaнсoвиx iнстpyментiв, якi мaють в ocнoвHoMy пoдiбнi

yмoви i ХapaКтерИстиКи, BКлЮЧaючИ кpeдИтнy якiсть iнстpyментa, зaлИшoк стрoКy, прoтягoM якoгo стaвкa в|дсoTкa зa

*o' 'pu*,o' e фiксoвaнoю, a тaKoж зaлИUJoк стpoкy дo пoгaц]eHHя oсHoвHoт оyMИ тa Baлютy' в якiй здiЙснювaтИMyтЬся

плaтeжi.
Фoнд oЦiнюо стaHoM Ha кo)t(нy звiтнy дaтy peзepв пiд збитки зa фiнaнсoвим iнстpyмeнтoM y рo3мlpt, щo дOplвHюr,
. 12-мiсячним oнiкувaниM кpедИтнИM 3биткaM y paзi, якщo кpeдИтHиЙ pизИк Ha звiтнy дaтy He зa3Haв 3HaЧHoгo

3poстaHHя 3 MoMeнтy пepв|снoгo вИзHaHHЯ;
. oЧil(yBaнИM кpедИт|-iИM збиткaм зa вeсЬ стpoк дiТ фiнaноoвoгo iнстpyментy, яКщo кpедитI-t|4Й p|Аз|^к зa тaкИM

фiнaнсoвим iнстpyмeнтoм 3HaчHo зpiс iз мoмeнтy пеpв|оHoгo вИ3нaнHя'
У випaдкy фiнaнсoвиx aктивiв KpeдитHиM збиткoм r тeпеpiшня вapтiоть piзHИцi мiж дoгoвipниMИ гpoшoвИMИ

пoтoкaци, Haлe)кнИMИ дo сплaтИ нa КopистЬ.Toвapиствa 3a дoгoвopoM; i гpoшoвимИ пoтoКaNilИ, якi Фoнд ovtкyс

oдep)кaтИ нa свoю КopИстЬ.
Cтaнoм нa Кo)кнy звiтнy дaтy КУA для Фoндy oцiнюс, ЧИ зaзнaB кpeдитниЙ pи3Ик 3a ф|нaнсoвИM IНстpyMeHтoM

3нaчнoгo зpoстaHHя з мoмeнтy пepвiснoгo визнaння..Пpи викoнaннi тaкoT oцiнки КУAдля Фoндy зaмiстЬ 3м|ни оyMИ

oviкyвaних KpедитHИx збиткiв вИKopИстoвye змiнy pизикy Haстaння дeфoлтy (нeвикoнaння зoбoв'язaHЬ) пpoтягoм

oviкyвaнoгo стpoКy дiТ фiнaнсoвoгo iнстpyмeнтa. .[ля викoнaння тaкoТ oцiнки пopiвнюe pИзИк HaстaHHя дeфoлту

1нeвикoнaння ioбЬв;язaнь1 зa фiHaнсoвим iнстpyментoM стaHoM нa звiтнy дaтy 3 pи3ИКoM HaстaнHя дeфoлту зa

фi,a,"o,", iнстpyмeнтoм стaHoM нa дaтy пepвiснoгo вИзнaнHя, i вpaxoвyс пpИ цЬoмy oбr,pyнтoвaнo нeoбxiднy тa

пiдтвeрджyвaнy iнфopмaцiю' щo o дoстyпнoю бeз нaдмipниX вИтpaт aбo 3yсилЬ, | вкaзye Ha 3HaЧHe 3poстaHня

кpeдитНoгo pи3Икy 3 MoMеHтy пepвtсHoгo вИ3Haння,
КУA для Фoндy мoже зpoбити пpИпyщeHHя пpo тe, щo кpeдИтHиЙ pИ3Ик зa фiнaнcoвим iнстpyмeнтoм нe зaзнaв

3нaчHoгo 3poстaцня 3 MoMeHтy пepвiснoгo BИзHaнHя' якщo бyлo з'ясoвaнo' щo фiнaнсoвиЙ iнстpyмeнт мar ни3ЬкиЙ

piвeнь кpeдитнoгo pизикy стaнoм на звiтнy.Цaтy.. 
У випaдкy фiнaнсoвoгo aктиBy' щo с кpeдитнo-знeцiнeним стaнoм нa звiтнy дaтy' aлe нe r пpидбaним aбo

ствopeHИм кpeдитнo-знёцiнeним фiнaнсoвим aКтИвo|tл, КУA для Фoнду oцrнюс oнiкyвaнi кpeдитнi збитки як piзHИцЮ

мiж.вaлoвoю бaлaноoвoю вapтiстю aКтИвy тa тeпepiL]JнЬoю вapтiстю oнiкyвaниx мaйбyтнix гpoLlJoBиХ пoтoк|в'

дИсKoнтoBaнoю зa пepвiснoю eфerгивнoЮ сTaBкoю. вiдсoткa зa фiнaнсoвиM aктИвoM' Бyдь-якe кopИгуBaнHя

вИ3нaстЬся в пpибyткy aбo збиткy як пpибyтoк aбo збитoк вiд змeншeння кopИоHoст|,

fle6i mopc ь кa зaбopеoвaн ic m ь'Бeзyмoвнa 
дебiтopсЬкa зaбopгoвaнiстЬ BизнaoтЬся як aктив тoдi '  кoли Фoнд стaо стopoHoю дoГoвopу тa, вHaслlдoк

цьoгo, нaбyвae юpидИЧHe пpaвo oдеpx(aти гpoшoвi кoшти.
Пepвiснa oцiнкa дeбiтopськoТ зaбopгoвaнoстi здiйснюоться зa спpaвeдлИвoю вapтiстю'

Пiiля пepвiснoгo вИзнaння ПoдaлЬUJa oцiнКa дeбiтopсЬкoТ 3aбopгoвaнoстi вiдбyBaeтЬсЯ 3a aMopтИ3oвaH0ю

вapтiстю.
Пoтoннy дeбiтopоькy зaбopгoвaHiсть бeз встaнoBленoТ стaBки вiдсoткa Фoнд oцiнюе 3a cyМoю пepвlсHoгo paхyHкy

фaктypи' Якщo BплИв дисKoнтyвaннЯ r HeсyттrвИM., 
з'з'а. Фiнaнcoвi aКmuвu, щo oцiнtoюmЬcя 3a сПpaвeilлuвoю вapmicmю, 3 вidodpФкeнняM pe?ульmamу

nepeoцiнкu у пpu6уmку a6o з6umку

flo фiнaнсoвиx aктивiв, щo oцiнюються 3a спpaвeдливoю вapтiстю, з вiдoбpaжeнняM peзyлЬтaтy пepeoц|нкИ y

пpибyтку aбo 3биткy, вiднoсяться aкцiT тa пaT (нaстки) гoспoдapсЬких тoвapИств.

Пiсля пеpвicнoгo ви3нaHHя КУA для Фoндy oцiнюe ТХ 3a оПpaвeдлИвoю вapтiстю.

Cпpaвeдливa вapт iсть  aкц iй ,  як i  внесeн i  дo  б ipжoвoгo спискy '  oц iнюeться зa  б ipжoвим куpсoм opгaH|зaтopa

тooг iвл i '
Якщo aкц iТ  мaють oб i г  б iльш як  Ha oдHoMy opгaн iзaтop i  тoрг iвл i '  пpи po3paxyF|ку  вapтoст|  aктиB|в  тaк i

iнстpyменти oц iнюються 3a кypcoм Нa oсHoвHoMy pИHКy для цЬoГo aктИвy aбo '  зa  в iдсyтнoст i  oсHoBнoгo рИHкy '  Ha

нaйспpиятлив|tJJoмy pиHКy дn" *"ol-o' 3a вrдсyтнoстi свiдveнь нa КopИстЬ пpoтИлeжнoгo, рИнoк' Ha якoMy КУA для

Фoндy зaзвинaй зд iЙcнюe oпеpaц iю пpoдaжy aктИBy, '  пpиЙмaeться зa  oснoвний pинoк aбo,  3a  в iдсyтHoст i  oснoвнoгo

pинкУ.  3a  нaЙспpиятлИBiшиЙ pинoк ', 
г ip, oцiнцi cпpaвeдлиBo.i Ьapтoстi aктивiв зaстoсoByютЬcя Meтoди oцiнки вapтoстi '  якi вiдnoвiдaють oбcтaвинaм

тa для якИх r ' дoстaтньЬ дaHИх, щoб oцiHитИ спpaвeдливy вapтiсть' мaксимiзyюни вИкopистaHня дopеЧнИx

в i д кpи тиxдaHиХтaм i н i м i з yюvивикopИс тaHHя3aкpИтиXвх i дниxдaHИХ . .
Якщo e niдстaви ввaжaти, щo бaлa"сoвa вapтiсть сyттсвo вiдpiзняеться вiд спpaвeдливoI' Фoнд вИзнaЧaс

спpaвeдливy ваpт iоть  зa  дoпoмoгoю iншиx мeтoд iв  oц iнки.  B iдxилення MoжyтЬ бyти зyмoвлeн i  знaчними зMlHaMИ y

4 iнaнсЫвoмy стaн i  ем iтeнтaтa|aбo 3Nл iHaMИ кoH 'юHl$ypи pинк iв '  Ha якиХ eм iтент  зд iйснюе свoю д iялЬн iстЬ,  a  тaКoж

змiнaми y  кoн 'юнктyp i  фoHдoвoгo pиHКy.
Cпpaвeдливa вapт iсть  aкЦ iЙ,  oб i г  якИX 3yпИнеHe,  y  тoMy чиcл|  ц|HHИx

eмiтент iв ,  щo MaютЬ o3HaкИ фiктивнoст i ,  ви3HaЧaoтЬся i з  ypaхyвaнням
naпep iв  ем iтент iв ,  як i  включeн i  дo  Cпиcкy

нaявнoст i  стpoк iв  в iднoвлення oб i гy  тaких
А+
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ПIДIФ <пР0MII-IвЕсT-КЕPAМЕT' 3A PIк' щo 3A}tIнчиBся 31.12.2019 Poкy

L . t iнHИХ пanepIв '  нaявHoст i  ф iнaноoвo ' i  зB iтHoст i  тaкиx еMiтeнт iв ,  peзyльтaт iв  i х  д iяльнoст i ,  oч iкyBaHHя HaдХoджeHня

MaЙбyтн ix  eкoHoМiЧнИx вИг iд .
3'3'5' 3o6oв'язaння
Кpeдитopськa 3aбopгoвaHlстЬ визнa6тЬся як зoбoв'язaHHя тoдi, кoли Фoнд стaс стopoнoю дoгoBopy тa, вHaслlдoк

ЦЬoгo, HaбyBae юpИдИЧнe зoбoв'я3aHHя сплaтитИ гpoшoвi кotlJтИ'

Пoтoчнi 3oбoB.Я3aннЯ - цe 3oбoв'я3aнHя, Якi вiдпoвiдaють oднiЙ aбo декiлькoм iз нижчeнaвeдeHИx oзHaк:

о Фoнд cпoдiBaотЬся пoгaсИтИ 3oбoв'язaнHя aбo зoбoB'я3aHня пiдлягaо пoгaш-tеHню пpoтягoM дBaHaдцятИ Miсяцiв

пiсля звiтнoгo пepioдy;
r Фoнд He Mar бeзyмoвнoгo пpaвa Biдстpoчити пoгaЦJeHHя 3oбoB'я3aнHя Пpoтягoм щoнaЙMeншe двaHaдцятИ

Miсяцiв пiсля звiтHoгo пеp|oдy.
Пoтoчнi 3oбoв'язaHня ви3HaютЬся 3a yMoви вiдпoвiднoстi визHaЧeHHю i кpитeplям вИ3Haння 3oooв язaHЬ.

Пoтoчнi 3oбoв'я3aння oцiнюються y пoдaлЬцloMy 3a aMopтизoвaHoю вapт|стю.

Пoтoннy кpедитopсЬкy зaбopгoвaнicтЬ бе3 BстaHoвлeHoТ ставкИ вiдсoткa КУА для Фoндy oцiнюс 3а сyMoю

пepвicHoгo paХyнкy фaктypи, якщo вплив дИсKoнтyвaHHя e нeсyттeвиM.

3'3'6. \еopmaння фiнaнcoвux aкmuвiв ma 3o6oв,я3aнь
Фiнaнсoв| aKтИB|A тa зoбoв'язaHня згopтaютЬся, якщo Фoнд мaс юpИдИчHe прaвo здiЙснювaти зaлiк вИзнaHИХ y

бaлaнсi сyм i мae нaмip aбo зpoбити взaeмoзaлiк, aбo pеaлiзyвaтИ aктИв тa вИКoнати зoбoв.язaння oдHoЧaсHo.

3.4. oблiкoвi пoлiтики щoдo нeпoтoчниx aктивiв' yтpимyваниx для пpoдaжy

КУA для Фoндy клaсифiкye нeпoтoнниЙ aкТИв Як yтpИMyBaниЙ для пpoдaх(y, якщo йoгo бaлaнсoвa вapтiсть бyдe в

oсHoвHoMy вiдшкoдoвyвaтИся t lJляХoM oпepaцiТ прoдaжy' a нe пoтoЧHoгo вИкopИстaння. Heпoтoчнi aктиви' yтpимyвaнi

длЯ пpoдaжy, oЦ|HюютЬcя i вiдoбpaжaютЬся!в бyxгaлтеpськoмy oблiкy за нaЙмeншoю 3 дBox вeлиЧИн- бaлaнсoвoю

aбo спpaведливoю вapтiстю з вИpaxyвaнH"' . ' 'pa'нa oпеpaцiТ, пoв'язaнi 3 пpoдaжeM. AмopтизaЦiя нa тaкi aктиви нe

нapaхoвyстЬся' 3битoк Biд зMeHLueHня кopиснoстi пpи пеpвiснoмy чИ пoдaлЬшoму списaннi aктИвУ дo спpaBeдлИвoI

вapтoстi 3a вИpaхyBaнHяM BИтpaт Ha пpoдaж ви3HarтЬся y звiтi пpo фiнaнсoвt peзyлЬтaтИ,

3.5. oблiкoвi пoлiтики щoдo пoдaткy нa пpибyтoк 
o пoдaткiв, ПoтoчниЙ

Bитpaти з пoдaткy нa пpибутoк яBляютЬ сoбoю сyцy вИтpaт 3 пoтoЧHoгo тa вlдстpoЧeHoг

пoдaтoк ви3HaчaeтЬся яК сyMa пoдaтк|в нa пpибyтoк, щo пiдлягaють сплaтi (вiдшкoдyвaнHю) щoдo oпoдaтКoвaнoгo

npйбyr*y (збитку) зa звiтниЙ пepioд. Пoтoчнi витpaти Фoндy зa пoдaткaMИ poзpaХoByютЬсЯ з вИкopИстaHHяM

пoдaткoвиХ стaвoк, чИHниХ (aбo в oснoвнoмy чиннИX) Ha дaтy бaлaнсy'-- 'Пoдaтoк 
нa пpИбyтoк Hе po3paХoвyeться' oскiльки вiдпoЬiднo Пoдaткoвoгo Кoдeксу Укpa'rни 141 -6.1' звiльняються

вiд oпoдaткyвaчHя КorДти спiльнoгo iнвeстyвaння, a сaме: кoц]ти, вHeсeнi зaснoвникaMИ кopпopaтИвHoгO фoндy, KoштИ

тa iншi aКтиBИ, зaлyveнi вiд yнaсникiв iнститрy спiльнoгo iнвестyвaння, toХoдИ вiд здiЙснення oпepaцiЙ 3 aктИвaMИ

iнститyтy сп|лЬHoгo ||iвестyвaнHЯ' дoХoди, нapiхoвaнi 3a aКтиBaMи iнститyтy спiльнoгo-. iнвeотyBaHHя, тa iншi дoxoдИ

вiд дiяльнoстi iHститyгy спiльнoгo iнвестyвaння (вiдсoтки зa пoзиКaми, opeнднi (лiзингoвi) плaтежi, poялтi тoщo),

3.6. o6лiкoвi пoлiтики щoдo iнших aкгивiв тa зoбoв'я3ань

3'6.1' 3a6eзпeчeння
3aбeзпeчeння ви3нaютЬся, кoли Фoнд мao тeпepiLi lню зaбopгoвaнiсть (юpидиvнy aбo кoнстpyктивнy) внaслiдoк

MинyлoТ пoдiТ, iснyо Ймoвipнiсть (тoбтo бiльшe Mo)клИвo, нiж нeмoжливo), щo пoгaшeння зфoв.я3aHнЯ вИMaгaтИMe

"'| 'ai i^ 
peсypсiв кoтpi втiлюють y сoбi екoнoмiчнi вигoдИ' i  мoжнa дoстoвiрнo oцiнити сyм-y зoбoв.язaння.

3.7. lншi 3aстoсoвaHi oблiкoвi пoлiтики, щo €  дopeчниMи дгlя poзyмiння фiнaнсoвoТ звiтнoстi

3'7.1 f loxodu ma вumpamu

Дoхiд вrд пpoдaжy фiнЬнсoвих aктивiв вИзHaeтЬcя y пpибyткy aбo збитку в paзi зaдoвoлення всiх HaвeдeHИХ дaл|

yМoв:
a) КУA для Фoндy пepедar дoгoB|pHl пpaвa Ha oдepжaнHя гpoшoвиX пoтoкiв вiд тaкoгo фiнaнсoвoгo aктИBy'

б) КУА для ooндy пepel"no no*ynц".i p"з,к, тa пepeвaгИ вiд вoлoдiння' пoв'язaHi з фiHaHсoвиM aктивiв:

в) 3a ФoндoM нe 3aлишaстЬся aнi пoдaлЬшa yЧaoтЬ yпpaвлiнськoгo пepсoнaлy y ф:pчL я{.3 зaзвичaЙ пOв'я3aНa з

вoлoдiнням' aнi eфeюгИвHиЙ кoнтpoль за пpoдaHиMи фiнaнcoвими iнстpyмeнтaми' iнвeстиЦlЙнoю нepyxoмiстю aбo

iншими aктИвaMи;
Г) сУMy дoХoдy MoжHa дoстoвipнo oцiнити'

д) Ймoвipнo, щo дo Фoндy нaдiЙдyть екoнoмiчнi вигoдИ, пoв,я3aH| 3 oпepaцlrю;

e) вИтpaти' якi бyли aбo бyдyть пoнесeнi y зB'язкy з oпepaцiою, Mo)i(нa дoстoв|pHo oцlHИтИ.

tивiдeнди визнаютЬся дoxoдoM лишe y paзi, якщo:
. пpaвo Фoндy нa oдepжaння вИплaт 3a дИв|дeHдaMи вcтaнoBлeнo'
. o ймoвipнiсть' щo екoнoмiчнi вИгoдИ' пoв'язaнi з дивiдендaми, нaдiЙдyть дo Фoндy;

- cyMy дивiдендiв MoжHa дoстoвipнo oцiнити'

.Цoxiд визнaотЬся y звiтi пpo пpИбyткИ тa 3бИтки 3a yМoви вiдпoвiднoстi вИ3нaчeнHЮ тa кpитеp|яM вИзнaннЯ'

в'знЪ'н' дoХoдy вiдбyвarться oднoчaснo 3 BИ3нaнняM збiльшeння aкгивiв aбo змeншeнHя зoбoв'язaHЬ.

Bитpaти _ це зMеHЩeння eкoнoмiчниx вигiд пpoтягoM oблiкoвoгo пepioдy y.,-1дl: l .9yттЯ чИ aMopти3aцiТ aктивiв

aбo y виглядl BИнИкHeнHя зoбoв,язaнь' pе3yлЬтaтoM чoгo r 3меншeHня чИстИХ aктИв|в' зa виняткoM зl\АeHшeнHя'

пoв'я3aнoгo 3 виплaтaMИ yЧaснИКaM.
Bитpaти вИ3HaютЬсЯ.y звiтi пpo пpибyтки тa збитки зa yMoвИ вiдnoвiднoстi вИзHaчeHню тa oдHoЧaсHo 3 ви3нaнFiЯM

зб iльшeння зoбoв 'язaнь aбo змeншeнHя aКтИв|B.
Bитpaти HeГaЙHo ви3HaютЬся y 3в|тl пpo пpибyтки тa збитки, кoлИ вИдaткИ He нaдaютЬ мaЙбyтнix eкoнoмivниx вигiд

aбo тoдi тa тiсю Mlpoю, яКoю мaйбyтнi eкoнoмiчнi вИгotИ нe вiдпoвiдaють aбo пepестaютЬ вiдпoвiдaти E}ИзHaHHю як

aктИвy y звiтi пpo фiнaHсoвИЙ стaH.
Bитpaти визHaютЬся y звiтi пpo пpибyтки тa збиткИ тaкoж y тИХ випaдкax, кoЛИ BИнИкaютЬ 3oбoB'язaння бeз

вИ3HaHHя aКтИвy '- 
Bитpaти, пoнeсeнi y зв.язкy 3 oтpиMaHHяM дoxoдy' ви3нaютЬся y тoмy )+( пepioдi, шo Й в]tп.oвiанi дoхoди.

Пpи визнaнeнl вapтoсi i .й'a,oЬoд' вiд yпpaвлiння aктИBaMи Фoнд вiдпoвiднo дo MCФ3 15 викopистoвye Meтot

oЦiнювaння 3a pе3yлЬтaтoм. f lo Метoдy oцiнювaння зa pe3yлЬтaтoM нaлeжИтЬ, зoкрeмa aнaлiз викoнaння'

3aвеpшeHoгo Ha сЬoгoдHiцlнiЙ день, oцiHки дoсягнyтиХ pe3yлЬтaтiв' Bpaxoвyючи пpинЦИп пpoфeсiЙнoгo скептИЦИзMУ

для зMiннo1 вapтoст| виHaгopoдИ po3paХyHoК дo1oдy здiЙснюсться нa кiнeЦь кoжHoгo мiсяця,

PeзyлЬтaт вИзHaчeнHя poзмipy виHaгopoдИ пo yпpaвлiнню.aКтИвaMИ oфopмлюетьсЯ aктoM BИкoHaнИХ poбiт' в

якoмy вiдoбpaжarтЬcя poзpaxyHoК (oцiнкa) дocягнyтиX pе3yлЬтaтlB нa зBlтнy дaтy.

3,7'2' Умoвнi зo6oв'язaння ma aкmuвu'
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ПPиМITки Дo PIчнoi ФlHA}lсoвoi зBlTнoсTl

ПIДIФ.ПPOМI}IBЕст-кЕPAМЕT> зA PIк, щo 3AкItlчиBся 31.12.2019 Poкy

КУA для Фoндy не ви3Hae yMoBнi 3oбoв.язaHHя в звiтi пpo фiнaнсoвий стaH. IHфopMaцiя пpo yMoвHe зoбoB'я3aHнЯ

poзKpИвaстЬся, якщo Mo)клИBiiтЬ вИбУття peоypсiв' якi втiлюютЬ y сoбi екoнoMiчнi вигoди, нe r вiддaлeнoю, КУA для

Фoндy нe BИ3Har yмoвнi aктиви. Cтислa iнфopм.aцiя пpo yMoвHИЙ aКтИв po3кpивarтЬся, кoлИ нaдХoджeнHЯ

eкoнoMiчHих виг iд  е  Ймoв ipним.
4, oснoвнi пpипyщeнHя' oцiнки та сyд)кeння

Пpи пiдгoтoвцi фiнансoвoТ звiтнoстi КУA для Фoндy здiйснюe oЦiнки тa пpИпyщeння, якi мaють Bплив Ha eлeMенти

фiнaнсoвoT звiтнoотi '  ipyнтyюнись нa MCФ3, MCБo тa тЛyMaЧeнHях, poзpoблeних Кoмiтeтoм 3 тЛyMaЧeнЬ

йiжнapoднoТ фiнaнсoвoТ зЬiтнoстi '  oЦiнки тa сyджeHня бaзyються нa пoпeредHЬoмy дoсвiдi тa iншиx фaктopax, щo зa

iснyюvиx oбстaвИH BвaжaютЬоя oбlpунтoвaними i зa peзyлЬтaтaмИ яких пpиЙмaютЬся сyджeHHя Щoдo бaлансoвol '

вajтoотi aюгивiв тa зoбoв'язaнь. Xoчa цi poзpaxyнки бaзyються нa нaявнiй y кepiвництвa КУA iнфopмaцii прo пoтovнt

пoдiT' фaктинHt pезyлЬтaтИ MoжyтЬ 3pe[Дтoю вiдpiзнятися вiд циx poзpaхyнкiв. oблaстi '  дe тaкi сyджeHHя o oсoблИвo

вaйивими, oблaстi, щo ХapaктеpИ3yютЬся висoКИM piвнeм склaднoстi '  тa oблaстi, в яKИХ пpипyщeння й po3paХyнкИ

MaютЬ вeлИКе 3HaчeHHя для пiдгoтoвки фiнaнсoвoТ звiтнoстi зa MCФ3' нaвeдeнi нижve'

4.1. cyдкeння щoдo oпepацiй, пoдiй aбo yмoв зa вiдсyтнoстi кoнкpeтниx MCФ3

Якщo,нЬмae MсФ3 яKИЙ кol.|Кpетнo зaстoсoвyстЬся дo Oпepaцll, |HцJol пoдij aбo yмoви' кеpiвництвo КУA tля

Фoндy 3aотoсoвye cylцжeHня пiд чaс poзpoблeння тa зaотocyвaHня oблiкoвo' i пoлiтики' щoб iнфopмaцiя бyлa дopeЧнoю

для пЬтpeб кopистyвaнiв для пpиЙнятrя екoнoмiчниx piшeнь тa дoстoвipнoю' y тoMy знaчeннi ' щo фiнaнсовa звiтнiсть

. пoдaс дoстoвipнo фiнaнсoвиЙ стaн, фiнaнсoвi peзyльтaти дiяльнoстi тa гpoшoвi пoтoки Фoнд;

. вiдoбpaжae екoнoмiннy сyтнiсть oпеpaцiЙ, iншиx пoдiй aбo уMoв, a He лиI'L. le юpИдИЧHy фopмy;

. о HeЙтpaльнoю' тoбтo вiльнoю Biд yпepеджeHЬ;

. с пoвHoю в УсiХ сyттoвИХ aсneКтaХ. I

Пiд чaс здiЙснення сyджеHHя кepiвництвo КУA пoсилaoться нa пpиЙнятнiсть нaвeдeHих дaлl джepeл тa вpaХoвye |Х

y низxiднoму пopядкy:
a) вимoги в MCФ3, y яких iдеться пpo пoдiбнi тa пoв,язaнi з HИMИ пИтaння;

б) визнaнeння, кpитepiТ вИ3нaHHя тa кoнцeпцiT oцiHKИ aктИBiв' зoбoв'язaнь, дoxoдiв тa вИтpaт y КoнцeптyaльнiЙ

oснoвi фiнaнсoBoТ 3вlтl. loст|'
Пiд чaс зд|ЙсHeHHя сyДкeцня кеpiвHиЦтвo КУA вpaioвye нaйoстaнHiцJi пoлoжеHHя iншиx opгaнiв, щo рo3poбЛЯютЬ

тa 3aтвepджyютЬ стaчдаpти, якi зaстoсoвyютЬ пoдiбнy кoнцeп'yaльну oсHoвy для poзpoблeHHя стaHдaртiв, iншy

пpoфесiЙнy лiтepaтypy з oблiкy тa пpиЙнятi гaлузевi пpaКтИкИ, тiею мipoю, якoю вol.{И нe сyпepеЧaтЬ BИщe3a3HaЧeнИМ

джepeлaм.
oпepaцi 'r, щo Hе peглaMеHтyютЬоя MсФ3 кУА для Фoндy He 3дiЙсHювaлИсЬ,
4.2. cyдкeння щoдo спpaвeдливoT вapтoстi аtсгивiв Фoндy
CпpaJeдливa вapтiсть iнвeстицiЙ, щo aктИвнo oбepтaютЬся нa opгaнiзoвaнИх фiнaHсoвИХ pИнкax' po3paХoByrтЬся

нa oснoвi пoтoчнo| pИнкoвoТ вaртoстi нa MoMеHт 3aКpиття тopгiв нa звiтнy дaтy, B iншиx вИпaдкax oцiнкa спpaвeдлИвoI

вapтocтi 1pyнтyетьcя нa сyджeHняХ щoдo пepедбaЧyвaнИХ мaЙбyтнix Гpotl loвиx пoтoкiв, iснyюнo,t eкoHoM|ЧHo[ ситyaцii '

pи3иK lB ,  BлaстивИХ p , .*"й  ф iнaнсoвим iнстpyмeнтaм '  тa  iнших фaктop iв  3  врaХyвaнHяM вИMoг MсФЗ 13 кoц iнкa

спpaBедливoТ Bapтoст| >.
4.3. Cyджeння щoдo змiн спpaвeдливoТ вapтoстi фiнaнсoвиx активiв

КepiвйиЦтвo КУA ввaжaс, щo oблiкoвi oцiнки тa пpипyщeння, якi мaють стoсyl-toк дo oцiнки фiнaнсoвих

iнстpyмeнтiв, дe pинкoвi КoтИpyвaння не дoстyпнi, e ключoвИM джepeлoM HеBИ3HaчeHoст| oц|нoк' тo|\i ly щo:

a) вoни 3 висoкИM стyпeнeM ймoвipнocтi 3a3HaютЬ 3мiн з плинoм нaсy, oскiльки oцiнки бaзyютЬcя нa пpИпущeHняХ

кeplвнИЦтвa щoдo в|tcoткoвиx стaвoK, вoлaтилЬнoстi, зпl l iн вaлютниx кypciв, пoкaзникiв кpeдитoспpoMo)t(Hoст|

КoHтpaгент|в, кopИгyвaнЬ пiд нaс oцiнки iнстpyмeHтiв, a тaкoж спeцифiчниx oсoбливoстeЙ oпepaЦiЙ; тa

d1 ,nn,, змiни в oЦiнкaХ Ha aКтИBи, вiдo.бpЬжeнi в звiтi пpo фiнaнсoвиЙ стaн, a тaкo)t( нa дoxoдИ (витpaти) мoжe

бyти знavним
Якби кepiвництвo КУA викopистoвyBaлo iншi пpипyщeнHя щoдo вiдсoткoвих стaвoк, вoлaтилЬнoстI' кypс|в ooM!Hу

вaлют, кpeдитнoгo peЙтингy Кoнтpaгeнтa, Дaт|^ oфeщи iкopигyвaнь пiд чaс oцiнки iнстpyментiв' бiльшa aбo мeншa

3цiнa в oЦiнцi вapтoстi фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв y paзi вiдсутнoстi pинкoвиx кoтИpyвaнЬ Maлa б iстoтниЙ BплИв нa

вiдoбpaжeний y фiнaнсoвiй звiтнoстi чистий пpибyтoк тa збИтoк. ' i  вapтoстi фiнaHсo.ИХPoзyмiюни вaжливiсть викopИстaHня oблiкoвиХ oцiнoк тa пpипyщeHЬ щoдo спpaвeдлИвo|

aкrивiв в paзi вiдcутнoстi вxiдниx дaнИХ щoдo cпрaвeдлИвoT вapтoстi пepшoгo piвнЯ' Кeрiвl.|ицтвo КУA плaHye

.,*op,.,o.y"aт, oцi**, тa сyджeHHя якi бaзyються нa пpoфeсiйнiй кoмпeтeнцiТ пpaцiвникiв пiдпpиомствa' дoсвiдi тa

',,yn,, пoдiях' a тaКoж 3 вИкopИcтaнHяM poзpaxyнкiв тa мoделeЙ вapтoсTi фiнaнсoвиx aюги11в 3aлyнeння 3oBHIшHlХ

експepтHИx oЦIнoк щoдo ,a*," фi*a'coвиx iнстpyмeнтiв дe oцiнкa, якa бaзyeться Ha пpoфeсiЙHiй кoмпeтeнцiТ' дoсвiдi

тa po3paxyHкaх g HeдoотaтHЬoЮ, нa дyмкy Кepiвництвa е пpиЙнятнИM тa нeoбхiдним.,викopйотaння 
piзниx MapкeтИHгoBиX пpипyщeнЬ тalaбo Meтoдiв oцiнки тaкo)к мo)l(е Maти знaЧHиЙ впЛиB Ha

пеpeдбaнyвaнy спpaведлИBy вapт|стЬ.' 
4.4. Ciджeння щoдo oнiкyвaниx тepмiнiв yтpиМyBaння фiнансoвих iнстpyмeнтiв

Кеpiвництвo КУA зaстocЬвyо прoфeоiЙ"e ёyд*e*'" щoдo теpмiнiв yтpимaння фiнaнсoвих iнстpyмeнтlв, щo

BxoдятЬ дo склaдy фiнaнсoвиx aкгивiв. Пpoфeсiйнe сyджeHнЯ зa ЦИМ пИтaHняM r,pyнтусться нa oцiнцi pизикiв

фiнaнсoвoгo |нстpyцeHтy' Йoгo пpибyткo"oстi Й динaмiцi тi iнших фaктopaх. Пpoтe iснyютЬ HeBИ3HaЧeHoстi, якi Mo)кyтЬ

бyти пoв,язaн. з np,.yn.,,"нням oбiгy цiнниx пaпepiв, щo нe е пiдкoнтpoльним кeрiвництвy КУA фaктоpoм i Moх(e

cyттrBo BплиHyтИ нa oцiнкy фiнaнсoвих iнотpyмeнтiв.
4.5. Bикopистaння cтaвoк дискoнтyвaння
Cтaвкa дискoHтy - Цe пpoцeнтнa стaвКa, якa BИKopИстoвyeтЬсЯ для пepepaХyнкy мaйбyтнix пoтoкiв дoХoд|в B одИнe

.нaЧеHHя тeпеpilДHЬoi (пoтoчнoT) Bapтoст|, 
"кa 

ё бaзoю для ви3HaЧенHя pИнкoвo.[ вapтoстi бiзнeсy. 3 екoнoмiчнoТ тoчки

.opy' в poл| стaBKи д,Ь*o*.y r.бaжaнa iнвeстopy cтaвКa дoхoдy нa вKлaдениЙ кaпiтaл y вiдпoвiднi 3 piвнeNЛ pИзИкy

пoдiбнi oб'rкти lнвeстyвaння' aбo . стaBкa дoХoду 3a aлЬтеpHaтИBнИM|/| вapiaнтaми iнвeстицiй iз зiстaвляння ptвня

pи3Икy нa дaтy oц|Hки. Cтaвкa дИскoнту Ma6 ви3HaЧaтися з ypaxyBaHHяM тpЬoХ фaктoplв:
a) вapтoстi гpoшeЙ y чaсi;
б) вapтoстi д*еpел' якi зaлyvaютЬся для фiнaнсyвaння iнвeстицiЙнoгo пpoeктy' яКi 'вИMaгaЮтЬ pIзнl pIвн|

кoMпeHсaЦiТ;
в) фaктopy pИзИKу aбo Mipи Ймoвipнoстi oтpиMaHHя oнiкyвaних y мaЙбyтньoмy дoхoдiв. .
Cтaнoм нa 31.12.2О19 сеpeднЬo3вaжeHa стaвкa зa пoрт6eлЬм бaнкiвськиx депoзитiв y нaцioнaльнiЙ вaлютi в

бaнкax' y якиХ He введеHo тИMЧaсoвУ aдмiнiстpaцiю aбo нe 3aпpoBaджeнo лiквiдaцiЙнy кoмiсiю' cтaHoвИлa 13'6 %

oivниx' lнфopмaцiя, щo вИкopИстaHa для вИ3HaЧеHнЯ сepeднЬo3вaЖeнo.i cтaвкИ oдep)кaнa з oфiцiйнoгo сaйтy HБУ.
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пPиIVIITки Дo PIчнoi ФIнAнсoBo.i 3BlтHoстI

пIДIФ <ПPQМIнBЕсT-кЕPAMЕТ>I 3A PIк, Щo зAкI}IчиBся з1.12.2019 Рoкy

4.6. Cyджeння щoдo виявлeння oзнaк 3нeцiнeння aктивiв
BiднoЬнo фiнaнсoвиx aктивiв, яKi oЦiнюЮтЬся 3a aйopтизoвaнoю вapтiстю, КУA для Фoндy нa дaтy вИникнeння

фiнaнсoвиx aктИвiB тa Ha кo)кHy 3BiтHy дaтy вИ3нaчaс piBeнЬ кpедИтHoгo pизикy.

кУA для ФoHдy вИ3нaо pe3еpв пiд збитки для oнiкyвaнИХ кpедИтнИx 3бИткiв 3a фiнaHсoвИMИ aктИвaMИ, як|

oцiHюютЬcя 3a aцopтИзoвaHoЮ вaртiотю, y poзмipi oviкyвaних кpetИтниx 3бИткiв всЬoгo стpoкy дi i 'фiнaнсoвoгo aктИвy

(пЬи знaчнoму збiльшeннi кpeдитнoгo pИ3Икy/дЛя кpeдитHo-3нецiHeнИХ фiнaнсoвиx aктивiв) aбo ]2-мiсячними

oч|кyвaнИMИ кpeдИтнИMи збиткaми (y paзi нeзнaннoгo зpoстaHчЯ крeдитHoгo pИзИкy),

laзвичaЙ oнiкyетьоя, щo oнiкyвaнi кpeдИтHi 3бИтки 3a вeсЬ стpoК дiT мaють бyти визнaнi дo тoгo' як фiнaноoвиЙ

iHcтpyцeнт стaцe пpoстpoчeнИЙ. Як пpaвилo, кpeдитний pИзИк зHaчHo зpoстao щe дo тoГo, як фiнaнсoвиЙ iнстpyмeнт

стaH; пpoстpoчeниM aбo бyдe пoмiЧeHo iншi чинники зaтpИMкИ плaтежiв, щo o cпeЦИфiчними для пo3ИЧaлЬнИКa'

(нanpиклaд, здiйсHeHня мoдифiкaцiT aбo peстpyктypизaцiТ).. 
Кpeдитний pИ3ик 3a фiнaнсoвим iнстpyмeнтoм ввaжaoтЬся HИ3ЬкИM, якщo фiнaнсoвиЙ iнстpумeHт Mae HИзЬкИИ

pи3Ик Haстaння дeqoлтy, пoзИЧaлЬнИк мaе пoтyжнiй пoтеHЦiaл вИКoнyвaтИ свo' i  дoгoвipHi зoбoв'язaння щoдo

гpo|. l" loвиx пoтoKIв y *opo'*o..poкoвiй пepспeктивi, a нeспpиятливi змiни в eкoнoмiчниx i дiлoвих y|MoBaХ y

дo,.oс,po*o,iЙ пepспeктивi мoжyть 3HИ3ити' aле не oбoв'язкoвo здaтнiстЬ пo3ИЧaлЬнИкa вИKoНyвaтИ сBol 3oбoв'я3aHHя

щoдo дoгoвipHИХ гpoLДoBиx пoтoкiв'
Фiнaнсoвi iнстpyменти Hе ввaжaютЬсЯ тaкиMИ' щo MaютЬ ни3ькиЙ кpeдитний pИзик лИцJe нa пiдстaвi тoгo' щo pИзИк

дeфoлтy 3a ниMИ e нИжЧиМ' нiж pизик дeфoлтy 3a iHшИMи фiнaнсoвими iнстpyмeнтaми Фoндy aбo нiж кpeдитний

pИ3Ик юpисдикцii, в якiЙ Фoнд здiйснюe дiяльнiсть.' 
oнiкyвaнi кpeдитнi збитки зa вeсЬ стpoк дiт He визнaютЬся 3a фiнaнсoвим iнстpyмeнтoм npoсTo нa пiдстaвi тoгo, щo

вiн ввaжaвоя iнcтpyмeнтoм iз низьким KpедИrниM pИзИКoM y пoпepeдHЬoмy звiтнoмy пеpioдi '  aлe He ввaжaeтЬся тaкИмI

стaнo[4 нa звiтнy дaтy. У тaKoМy випaдкy КУA для Фoндy з'ясoвуr, Чи Maлo MiсЦe 3нaчHe 3poстaHHя кpeдИтHoгo pИ3Икy

3 MoMeHтy nepвtснoГo визHaHHя, a oDкe чИ пoстaлa пoтpeбa y визнaннi oviкyвaних кpeдитниx 3биткiв зa вeсЬ стpoк дi ' i .- 
oviкyЁaнi 'кpедитнi збитки вiдoбpa)кaютЬ влaснi oviк!вaння кepiвництвa КУA щoдo кpeдИтHиx збиткiв'

5.Poзкpиття iнфopмацii щoдo викopистaння спpaBeдливoТ вapтoстi

5.1.Meтoдики oцiнювaння тi вхiднi дaнi, викopистaнi для складaння oцiнoк зa спpaвeдливoю вapтiстю

КУA для Фoндy з.qiЙснюс вИключHo бeзпepepвнr oц|HКИ спpaвeдлИвoТ вapтoотi aктивiв тa зoбoв'язaнь' тoбтo тaкi

5.2'Piвeнь iс якoгo нaлeжaтЬ т l  ( т и с .

Клaси aктивiв
тa 3oбoв'язaнь,

oцiнeниx зa
спpaвeдливoю

вapтiстю

1 p iвeнь
(тi, щo мaють

KoтИpyвaHHя' тa
спocтеpeжyвaH|)

2 p iвeнь
(тI, щo нe MaютЬ
кoтирyBaнЬ' aле
спoстepeжyBaн|)

3 p iвeнь
(тi, щo нe мaють
кoтиpyвaнь i не е

спoстеpeжyвaними )

yсЬoгo

Дaтa oцiнки

з 1 ' 1 2 ' 1 9 З 1 . 1 2 . 1 8 з 1 . 1 2 . 1 9 3 1 . 1 2 . 1 8 з 1 . 1 2 . 1 9 3 1 . 1 2 . 1 8 1 9 4 a
I Z 1 8

пoтoчнi
фiHaHсoвi
iнвeстицiТ 1 1 153 477 7в2 524 916 1 002

piвнями iеpapxi i спpaвeдливoi вapтoстi

У 2o1ь poЦi цiннi пaпеpИ, щo oцiHюЮтЬся 3a спpaвeдливoю вapтiстю, якi oблiкoвyютЬся y склaдI пoтoЧHиХ

фiнaнсoвих iн.вecтицiЙ, бyли пepeвeдeнi нaстyпним чинoм: 
lАT <Фoндoвa бiржa- aкЦii ПAТ <Пpoмiйeстбjнкo, пAт (ХK <Лyгaнськтeплoвoз>, Aт (УКpaiHськa бipжа> Г

(пФтс) тa ПAТ (yкpтeЛeкoM)' якi oблiкoвyються y склaдi пoтoЧHИх фiнaнсoвиx iнвeстицiй 1.гo piвня iсpapxi i , y сyмi

239 тис. гp". пepe"iщeнi дo 2-гo piвня iсpapxiТтoмy' нepез вiдсyтнiсть бipжoвих кoтИрyвaHЬ.-_-- 
цiннi 'пaпep, пpдт <3aпopiзькиЙ кaбeлЬнИй зaBoд) тa ПpAТ <MелiтoпoльсЬкИЙ кoMпpeсop))' щo oцlнюютЬсЯ 3a

спpaвeдливoЮ вapтiстю, якi oЬлiкoвyютЬся y склaдi пoтoчниx фiнaнсoвиx iнвестицiй, y сyмi 134 туtc. гpн. бyли

пepeвeдeнi з 2-гo piвня iсpapхi iдo 3-гo piвня.
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cкi вимагaютЬся MCФ3 9 тa MCФ3 13 v звiтi прo фIнaHсoв|АЙ стaн ta к|нецЬ Кoжнoгo 3вl

Класи aктивiв тa
зoбoв,язaнЬ,
oц iнeниx зa

спpавeдлиBolо
вapтiстtо

Meтoдики oцiнювaння
Meтoд oцiнки
(pинкoвий,
дoxiдниЙ'
витpaтний)

Bиx iдн i  дaн i

Гpoшoвi кoшти Пеpвiснa тa пoдaлЬuJa qЦ|HКa гpoL]JoвИx
кoштiв здiЙснюсться зa спpaBедлИвoю
вapтiстю, яKa дopiвнюe iX нoмiнaльнiЙ
вaoтoстi

Pинкoвий oфiцiЙнi  кypcи HБУ

lнстpyMенти Kaп|тaлy Пepвicнa oцiнKa iнстpyмeнтiв кaпiтaлy
здiйcнюетьcя 3a TХ спpaвeдливoю вapтiстю,
якa 3a3вичaЙ дopiвHюr цiнi oпepaцi 't, в xoдi
якo' i  бyв oтpимaниЙ aктив. Пoдaльшa oцiнкa
iнстpyментiв кaпiтaлy здiЙснюеться зa
спpaвeдлиBoю вapтiстю нa дaтy oц|нкИ.

Pинкoвий oфiцiЙнi бipжoвi кypси
opгaнiзaтopiв тoргiв нa

дaтУ oцiнки' 3а
вiдсyтнoстi
вИ3HaЧeHoгo бipжoвoгo
кypсу Ha дaтy oцiнки,
вИ КopИотoByeтЬся
oстaння бaлaнсoвa
вapт|стЬ' цll-tИ 3aкpиття
бipжoвoгo тopгoвoГo
дня
У paзi вiдсyтнoстi
бipжoвих кypсiв
ви КopИстoByeтЬся
бyдь.якa B.дкpИтa тa
ДoстVпHa iнфopмaЦiя ,



ПPиМITки Дo PIчHoi ФlнAHсoBoi зBIтHoсTI

пIДIФ <пPQМ!нBЕсT.кЕPAMЕT' 3A РIк, щo ЗAкIнчиBся 31.12.2019 Poкy

У 2o1g poцi цiнHi пaпepИ, щo oцiHюютЬся 3a спpaвeдЛИвoЮ вapтiстю' якi oблiKoвyютЬся y склaдi пoтoЧHИx

фiнaнсoвих iнвестицiЙ' бyли пepeвeдeнi нaстyпниM чинoM:
20183aТaблиця  p i вHeЙ  l сpapХ| l ,  3a  zU19  p l к  y  пop |вHянн| oM '  тИс

Кoд зa
eДРПoУ Haзва

з1  12 .20I з 1 . 1 2 ' 2 oI
Пpиvинa

1 3 1 2 3

2з34358z ГlAТ кДонбacенеpгo> 0 0

00 l  3s390 ГIАT кУкpнaфтa> 1

Haявн icть
бipжoвих тa
пo3aбipжoвИX
vгoд

22927045 ПAТ кЦентpенеpгo>> 0 0

Haявн iсть
бipжoвиx тa
пo3aбipжoвИХ
vГoд

00039002 ПАТ кПpoмiнвестбaнкl I 1

HaявHiстЬ
бipжoвиx Ta
пoзaбipжoBИХ
Vгс}л

21560'766

l

ГIАT <<' 'Укpтeлекoм> 0 0

Haявнiсть
бiржoвиx тa
пo3aбipжoвИХ
VгoД

057 6з791 ПАl ХК . .JI} гaнськrеплoвo l l , 5 65

H a Я  B H | с т Ь

пo3aбipжoBИХ
vгo.п

з6184092 ПAT кУкpaТнcькa бipжa>l 88 88

Haявн iоть
ПoзaбipжoвИx
Vгo.ц

2t672206 ПAТ ,'Фoндoвa бipжa (ПФTсD 60 85

Haявнiсть
пo3aбipжoвиХ
Vгoд

009552 1 з
ПpAТ <Балтське хлiбoпpиймaльне
IIl'цпpиrМствo) 266 1 9 9

Biдоyтнiсть
Vгoд

04820622 ПoAT <ГК <БDaтислaвa> 5 пpoдaHo

03113549
ПpAT к.{нiпpoпетpoвcЬкe oблaсне
пiдпoисмство aвтoбусних стaнцiй' l 2

Btдсyтнiсть
Vгoд

00 I 9 1230 ГlAT <Зaпopiжстaль> 0 0

Haявн|стЬ
пo3aбipжoвиХ
VгoД

0022231З ГlAТ .rКpiстaлiст,l 0 0
пoзaбiржoвИХ
Vгo.д

05755625 ПoAT кЗaпорiзький кaбельний зaBoД)) 87 107
Biдсyтнiсть
VГoД

002 I 7840 ПpАТ . .  Mелiтoпoльський кo\4Пpесop, ' 1 4 27
Biдсyтнiоть
Vгoд

0з484062 ПА Г "Лисичaнськнa( lтопpoл1 
кт ' ' 1 1

Biдсyтнiсть
vгoд

21з2.7 550 ПpAT кГoтель кПoДiлля> 384 384
Biдсyтнtсть
vГoД

03 1 l  5з99
ПpАT <ЧеpкaсЬке aвToтpaнcпopTне
пiдпpисмствo l7 l27> I 6

Biдсyтнiсть
Vгoд

з6264.7|.7 ГlAТ <ЗемтpaнсУГlДдя) 0 0
3ynинення
oбiгv

0зз65222 BAT кКipoвoгpa.цГa3) 0 0
3yпинeння
oбiгv

00204625 ГlAT (ЛAкМA)) 0 0
3yпинeння
oбiгv

024.701.7з ПAТ кЛyгaнськa oблaснa Дpyкapня) 0 0
3yпи нeння
oбiгv

|4з0.765з ГtAT (МCз <oкеaн> 0 0
3yпи нeння
oбiгv

0 1 I 30704 ПAT кХмельн. AП <Пoдiлля.Aвia> 0 0
3yпинення
обiгv

0 l  35з054 ПАl.(УMP aгpoбуду> 0 0
3yпинeн ня
oб iгv

з7 |.7 5982 ПАТ кС iнтpон, l 0 0
3yпи нeння
oбiгv

з45.74404 ТoB кPУФACБУД> 0 0
3упинення
oбiгv

3 5370700 ToB (CМAРТ ПРoДAкшH)) 0 0
3yп инeння
oбiгv

1 1 5 3 762 ,1 477 525

8



5'4.lншi poзкpиття' щo BиMaгaютЬся 13 <oцiнка спpaвeдливoi вapтoстi>

ПPиMITки Дo PtчHoi ФIHAHсOвoi 3BlT}loсTI

ПIДIФ <ПPOMIHBЕст.кЕPAМЕT' 3A PIк. щo зAкIнчиBся 31.12.2019 Poкy

@iTТoB<Pyфaсбyд),щooблiкoByвaлИсяy3.мypiвнi iopapxi iбaлaнсoвoювapт|cтю
107 тиc. гpH. бyлo зHeцiHeHo y 3в'я3кy 3 тиM' щo BгдсyгНя дoстoвipHa iнфopмaцiя дЛя встaHoвЛeHHЯ спрaвeдлИвol

вapтiстЬ, a тaкo)t( вiдсyгня фiнaнсoвa звiтнiсть пiдпpиeмствa,
AкЦiТ eмiтeнтiв пpят uЬaлтськe xлiбoпpиймaльнe пiдпpиeмствo>; пpАт (ДoПAс)' ПpAТ <Зaпopiзький кaбeльний

зaвoдo; ПpАТ <Meлiтoпoльський кoцпpeсop); ПАТ <Лисичaнськнaфтoпpoдylсг)); ПрAт кГoтель <Пoдiлля>' ПрAТ

<Чepкaське AтГ1 17127> Ha 3aгaлЬну cуму 762 тИо. гpH бyлo пepeведeнo з 2-гo piвня iеpapxiТ дo 3 piвня iepaрхiT нeрез

вiдсрнiсть yгoд'
AкцiЙ ПpAТ <ГК <Бpaтислaвa> пpoдaнo y 2019 poцi.

l-{iннi пaпеpи 10 емiтeнтiв, щo oблiкoвуBaлИсЬ в 3-мy piвнi iepapхiT oЦiHeHi зa спpaведЛИвoю вapтlстю plвнoЮ

n,ynЬu стaнoц нaЗ1 .12'2019 poкy. Cпpaвeдливa вapтiстЬ вкaзaHИХ цiнниx пaпеpiв нa 01 '0,1 .2018 poкy стaнoвилa 0

тИс '  г pH '  l. 
6.Poзкpитгя iнфopмaцiT, щo пiдтвepдrкye статгi пoдaнi y фiнaнсoвиx звiтax

6.1. Фiнaнсoвi aктиви, щo oцiнюютЬся 3a.спpaвeдливoю вapтiстю, з вiдoбpaжeнням pe3yлЬтатy

пepeoцiнки y пpибyткy aбo збиткy :
1. Пoтoчнi фiнaнсoвi iнвeстицii Фoндy
Cтaнoм нa31 . lz.2otg poкy iнвестицiйниЙ пopтфeль Фoндy мiстить цiннi пaпepи 27 eмiтeнтiв, в тoмy vислi

l .{iннi пaпepи 9 eмiтeнтiв, щo пepeбУBaють y бipжoвoмy спИскy пpинaймнi oднiеl 'фoндoвoТ бipжi'

цiннi пaпepи ,18 eмiтeнтiв, щo He пеpeбyвaютЬ y бipжoвoмy cпИскy прИнaЙмнi oднioТ фoндoвo.i бipжi,

Biдсoroк вoлoдiння Фoндoм Ц|HнИMИ ПaпepaмИ емiтeнтiв' щo вХoдЯтЬ дo склaдy iнвeстицiЙнoгo пopтфeлю Фoндy' нe

пepeвИщyo нaвiть2,5o/o вiд poзмipy стaтyгHoгo кaпiтaлy вiдпoвiднoгo eмiтeнтy''  
Пpи цьoмy, вiдсoтoк вoлoдiння Фoндoм лише 1 eмiтентa He пеpeвИщУe 2'5% вiд стaтrГHoГo кaпiтaлy такoгo eM|тeHтa

Pештoю eмiтентiв Фoнд вoлoдir нe бiльше 0'9 % вiд стaтytHoгo кaпiтaлy тaкoгo емiтeнтa,

Bсi фiнaнсoвi iнвeстицi.i oблiкoвуються Фoндoм зa оПpaвeдлИвoю вapтiстю, тa ввaжaютЬcЯ пoтoЧ|]ИMИ |нвeсТИЦlяMИ.

КУА мaе зaбезпeчити стpylс|-ypy aкгивiв Фoндy вiдпoвiдHo дo виМoг ЧИHHoГo зaкoHotaвствa.

Пpoтягoм 2019 poкy КУA aнaлiзyвaлo aКтиви Фoндy, pинкoвy ситyaцiю' тa iншi фaкгopи'
Cлiд зaзнaнити' щo pИHКoвa с|АтУaцiя, щoдo цiнниx пaпеpiв' Якi r aKгИвaMи Фoндy, iнвeотицiйнa cитyaцiя в yкpaТHi,

зaгaльниЙ пoлiтичний тaеКoHoMiчHИй стaн УкpaТни. Hе нoсилa спpИятлИвoгo ХapaKгеpy пpoтягoM 2018 poку.

Bpaxoвyюvи pИнкoву ситyaцiю' щoдo Цiнних пaпepiв' якi e aггивaми Фoндy, пpoдa)к тaкиx цiнниx пaпepiв пpoтягoM

2019 poкy y неспpИятлИвИX для пpoдaжy oбстaвинax Heгaтивнo пo3нaчИвся би вapтoстi ЧИстиХ aггивiв ФoHду,

Пpoтягoм 2019 poкyз iнвeстицiЙнoгo пopтфелю Фoндy бyлo pеaлiзoBaHo aкцiT ] eM|тeHтa'

Фiнaнсoвi iнвecтицiT, щo e aКтиBaми Фoндy, пpидбaнi ни oтpимaнi 3 мeтoю Тx пoдaлЬLloгo пepепpoдaжy' тa

плaнyютЬся дo пpoдaжy (вiднyжeння) пpoтягoM HaстyпHoгo пepioдy.
i ,a ,o '  нa  31 .1z .201gp. .тa  Ha 31 ,122018p.  нa  бaлaнс i  Фoндy oбл iкoвувaлИсЬ пoтoчн i  ф iнaнсoв i  iнвeстиц iТ  y

IстЬ iнвестицiй

6'3. fleбiтopськa забopгoвaнiстЬ

i н aн сoв i aК r иB1А ,щoдoякИХнeoбх i днoрo3paxoвyBa тИ
pе3epв вiд oнiкyвaнi кpeдитнi 3битки'' 

f ieбiтopськi зaбopгoвaнiсть Фoндy He мae 3aбезпeчeння. Пpoстpoveнa дeбiтopськa зaбopгoBaнiсть вiдсyтня, Фoнд

пpoвoдИтЬ aнaлiз тa oцiнкy piвня кpедитнoгo pизикy з викopистaнHям iндивiдyaльнoгo пiдХoty' Дeтaльнiшe oцiнкa

кpeдитнИХ pизикiв висвiтлeнa y п. 7.3. цих Пpимiтoк.
6.4. Bлaсний кaпiтал
Cтaнoм нaЗ1 .12 '19 poКy, Нa з1 '12.18 poкy пaЙoвИй капiтaл п|Д|Ф(пPoM|HBЕсТ.кEPAMET> склaдaс 5 000 тИс.

гpн., який пpeдстaвлeHиЙ випyскoм iнвeстицiЙниx сepтифiкaтiв;. 
Cтaнoм.нa 31 12'19 poкy рo3Mlщенo lнвестицiЙних сepтифiкaтiв нa 3aгaлЬнy сyMy зa нoмiнaлoм нa 502 тио' ГpH' '

тa cтaнoM нa31.12,18 po*y *a 502тиc' гpH.' peштa iнвeстицiйниx сepтифiкaтiв пpeдстaBлeнa y фiнaнсoвiй звiтнoстi як

нeoплaчeниЙ кaпiтaл y poiмip i  4343тиc '  гpн'  тa вилyчeниЙ кaпiтaл стaHoM нa31 .12 '2019 poкy y poзмip i  946 тис.  гpн' '

тa стaHoM нa31 .122d1B piк y poзмip i  946 тис '  гp ' . ,  
" ioмy 

числi  зa нoмiнaлoм стaHoM нaЗ1 ,12 '2019 poкy y poзмip i  155

тИс'  гpн' .  тa cтaнoM нa31 '12.2018 p iк-1 55 тИс.  гpH.

Cпpaвeдливa ваpтiсть тис. гpн.HaЙмeнyвaння пoкaзникa
31.12.2018З1.12.2019

Пoтoчнi фiнaнcoвi iнвeстицtt

Гpoшoвi кoштИ тa Тx еквiвaлeнти

iHaНcoвИХ | l - tBестИЦ|и стaHoBилa

HaЙмeнyвaння 3a piк, щo зaкiнчився
31'12.19p' (тис. гpн.)

3a  p iк ,  щo зaк iнvився
31.12'18o' (тис. гpн')

AКЦiT vкoaТHсЬкиx емiтeнтiв 9 1 6 1 002

oблiгaцi i yкpаТнсЬкиХ eмiтeнтiв 0 0

Bсьoгo 916 1 002

З1 .12-19o. 31 .12 .18o.

Paxvнки в бaнкax, в гpн. (UАH) 0 0

Бaнкiвськi дeпoзИтИ, в гpн'. (UAH) 0 0

Bсьoгo: 0 0

тa  нa 31 .12 .2О18o.  oбл iкoвVеться нaст нa 3aoopгoBaн |стЬ

Hаймeнyвaння 31 гpvдня 2019 31 гpyдня 2018

3a видaнИMи aвaHсaMИ (зa дoгoвopaмИ кyпiвлl-пpoдaжy Ц|ннИx
пaпeo iв)

50 50

чистa вapтiстЬ тopгoBeлЬнoi дeбiтopськoТ забopгoвaнoстi 50 50



ПPиMITки Дo PIчнoi ФItIA}lсoвo.i 3BITHoсTt

пIДlФ <ПPQМIIIBЕсT-кЕPAМЕT' 3A PIк, щo 3AкItlЧився з1.12.2019 Poкy

Кiлькiсть iнвeотицiЙних сepтифiкaтiв, щo 3нaХoдятЬся в oбiгу стaнoм нaЗ1 .12'2019 poкy _ 5 019 561 шт, тa стaнoM

||a  З1 .12 ,2018 p iк  -  5  019 561 шт.

Дoдaткoвий Кaпiтaл Фoндy стaнoм нa 31.12.19p., нa З1 '12'18p' склaдae 906 тис. гpн.

Ёoзмip нepo3пoдiлeнoгo пpибyткy стaнoм нa 31.12.19p склaдae 254 тиc. гpH., стaHoM нa З1 '12.18p' - 414 тис' гpн'

3меншення нepoзпoдiлeнo'o.np"Ъyi*y нa31'12'2О19p' зyмoвлеHo oтpиMaHнЯM збИткy 3a peзyлЬтaтaMИ 2019 poкy y

poзмip i  160тис,  гpн

якi мaють бщи нaдaнi.

6.6.toxoди тa витpaти
Bоi стaттi дoxoдiв i вИтpaт, визнaнi y звiтниx пep|oдaх вклюЧeHo to сКЛaдy 3вiтy пpo фiнaнсoвi peзyльтaти (3вiт

пpo сyкyпHИЙ доХ iд) .  
6 ' , vгаптanаryn^,r l  n^п iur l  ^п!^U2.нn 

'в  
aбo 3б iЛЬшJeнHяMBитpaти вiдoбpaжaються в бyхгaЛтepсЬl(oMУ oблiкy oднoнaснo зI зNлeн[!eHняM aКтИв|

зoбoв'я3aнЬ. Bитpaтaми звiтнoгo пepioдy вИ3HaютЬся aбo змeншeння aктивiв aбo збiльшення 3oбoв'язaFtЬ' щo

пpиBoдитЬ дo 3MeHшенHя влaснoгo кaпiтaлy Фoндy, 3a УN/loви, щo цi витpaти Mo)КyтЬ бyти дoстoвiрнo oцiненi,

Bитpaтaми вИзнaютЬся вИтpaтИ певнoгo пеpioдy oдHoЧaснo з вИ3HaHHяM дoХoдy, для oтpиMaHнЯ якoГ0 BoнИ

зд iйснен i '
3a yмoви, щo oцiHКa дoХoдy |\Лoжe бyтИ дoстoвipнo Bи3нaЧeHa. дoxoд y звiтi пpo фlHaHсoвl peзyлЬтaтИ

вiдoбpaжaeться в MoMeHт HaдХoджeнHЯ aктивy aбo пoгaЦJення зoбoв'язaння, якi призвoдять дo збiльшeнF]я влaсH0гo

кaпiтaлy Фoндy. l

3a yмoви, щo oц!нКa вИтpaт Moжe бyти дoстoвipHo BИзнaЧeнa, вИтpaтИ вiдoбpaжaються y 3вiтi пpo фiнaHсoBi

pезyлЬтaтИ в Moмeнт вибyття aктИвy aбo збiльшeння зoбoв'язaння.. 
ho*oд' i  витpaти зaзвичaй вpaxoвyЮтЬоЯ 3a пpИнципoM HapaxyвaнHя зaлe)кHo в|д стyпeня зaвepшeHoсTl

кoнкpeтнoТ oпepaцiT, якa oЦiнюrться як спiввiднoшeнHя фaктиvнo нaдaHoгo oбсягy пoслyг i зaгaльнoгo oбсягy пoслyг'

- 
У 2o1s poцl]истй дoxiд вiд peaлiзaцiТ фiнaнсoвих iнвeстицiй склaв - 40

фiнaнсoвиx iнBecтИЦiй - 44 тиc. гpн. У стaтi <BaлoвиЙ збитoк> кoд pядкa (2095)
тИс. гpH, сoбiвapтiсть peaл|зoвaниХ

3вiтy пpo фiнaнсoвi peзyльтaти ФNs2

вiдoбpaжeнo peзyлЬтaт 4 тис. гpH.
У 2018 poцi дooцiнкa фiнaнсoвих iнвестиЦiй склaдar _ 393 тис. гpн., yцiнкa - 428 тиc. гpн

У 2o1g poцi чистИЙ дoxiд вiд pеaлiзaцiТ фiнaнсoвиx iнвecтицiй склaв 5 тис. гpн, оoбiвapтiсть peалiзoвaних

фiнaнсoвиx iнвeстицiй _ 5 тис. гpн'
У 2019 poцi дooцiHкa фiHaнсoвиx iнвecтИЦiЙ склaдar - 286 тис. гpн' '  yЦiHкa - 367 тИс. гpH'

6.7.oпepaцiйнi витpaти (тис. гpн.)

6.8' Фiнансoвi дoxoди тa витpaти (тис. гpн,)

з.iднo.j poздiлoм ||| йКУ <пoдaтoк нa пpибyтoк пiдпpиeмств) nyнКт 141.6 пepeдбaчae oсoбливoстi oпoдaткyвaння

iнститyтiв спiльнoгo iнвecтyвaння тa сyб'окгiв Heдepх(aвHoгo пeнсiЙнoгo зaбeзпeчeння
3вiльняються вlд oг. loдaтКyвaнHя KoштИ спiльнoгo iнвeстувaння, a оaMe: кoштИ' BнeceH| 3aснoвнИKaМИ

кopпopaтиB'oгo фoндy, кotJJтИ тa iншi aктиви, зaлyнeнi вiд yvaсникiв iнститyтy спiльнoгo iнвeстyвaння' дoxoди вiд

3дiйснeHHя oпеpaЦiЙ 3 aктивaMи iHcтитyтy спIлЬHoгo iнвeстyвaння, дoХoди, нapaxoвaнi 3a aктивaMИ iнститyту спiльнoгo

3oбoв 'язaння 31.12.19p. з 1 ' 1 2 . , | 8 p .

- зa тoвapи, poбoти' пoсЛyгИ (винaгopoдa КУА, poзpaхyнки зi
збeoiгачeм.)

96 o 4

t4c

HaЙмeнvвaння пoкaзникa
Дoхoди

зa 2019 p .
Bитpaти

зa 20,l9 p.
toхoди

зa 2018 p.
Bитpaти

зa 2018 p.

A. oпepaцiйнi дoxoди i витpaти:

ЧистиЙ дoxiд вiд pеaлiзaЦii
фiнaнсoвиx iнвестиЦtЙ

5 0 40 0

0oбiвapтiсть pеaлiзoвaних фiнaнсoвих iнвестицiЙ 0 5

I i й Н i  л n Y о л и  l F l и т D a т 0 30 0 671

АдMiHiстDaтИвH| витpaтИ 0 80 0 9 1

Б' lншi фiнансoвi дoxoди i витpaти 0 J O / ? 0

B. Iншi дoxoди i витpaти 287 8 1 393 0

Bсьoгo: 292 452 436 805

20'19 2018

Maтepiaльнi B|^тpaтv| 0 0

Bитpaти Ha oплaтy пpaцl 0 0

Biдpaxyвaння нa coцiaльнi 3aХoдИ 0 0

Alмopтизaцiя oсHoвнИx зaсoбiв i нeмaтepiaльниХ aКтивiв 0 0

|ншi oпеpaцiинi витpaти (coбiвapтiсть фiнaнсoвих iнвeстицiЙ' виHaгopoдa

КУA' ayдитopy' збepiгaнy, дeпoзитapiю' oпpилюдHeнHя iнфopмaцti, пoслyгИ

бaнкt/)

448 761

Bсьoгo oпepацiйниx витpaт 448 761

2019 2018

Пpoцeнтнi дoxoди
0 0

-Biдсoтки 
пo дeпoзитнoMy paХyHкy в бaнкy 0 0

Дивiдeнди oдepжaHI 0 з

Пpoцeнтнi витpaти . 0 0

6.9.Пoдaтoк нa
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ПPиМITки Дo PIчHoi ФIHAнсoBoi 38ITtloсTt

пI.IIIФ.ПP0MIHBЕсT-кЕPAMЕT' зA РIк, щo 3AкIнчиBся з1.12.2019 Poкy

iнвестyвaння' тa iншi дoХoдИ вiддiялЬнoстi iнститyтy спiлЬнoгo iнвeстyвaння (вiдсoтки зa пoзикaMИ, opeHднi (лiзингoвt)

плaтeжi, poялт| тoщo).
Фiнaнсoвий pe3yлЬтaт дo oпoдaтКувaння (прибyтку aбo збИткy), визнaнeниЙ y фiнaнсoвiЙ звiтнoстi Фoндy зa 2018

o'-ъi,!:;::J,9Тgil:?:.'fi jllou,*,,"*ня (пpибyткy aбo збиткy), вИзHaЧeHИй y фiнaнсoвiЙ звiтнoстiФoндy зa 2019
3бИтoк i p i  160к e 3oИтoк y po3M|p| |oU ТИс

Haймeнyвaння пoкaзHика 20,t9 piк' тис. гpн. 2018 p iк.  Тис.  гpн.

ФiнaнсoвиЙ pезyлЬтaт дo oпoдaткyBaння: пpибyтot</збитoк Ha кiHeцЬ

пeoioдv

1 6 0 -369

Bитpaти 3 пoдaткy нa пpибyтoк 0 0

ЧиcтиЙ фiнaнсoвиЙ peзyл Ьтaт: пpибутodзбитo 160 -з69

6.,t0. 3вiт пpo pyx гpouloвиx кoштIв
3вiт пpo pyx гpotlJoвиx кoштiв Фoндy зa2019тaзa'2018 piк склaденo КУA зa пpяMИM MeтoдoM.

Poзгopнyте p03KpИття сyM HaдХoджeнЬ тa видaткiв гpoI. lJoвиХ кoштiв Фoндy' щo виIlикaютЬ B peзyлЬтaт|

oпepaцiйнoi iнвeстицiЙнoT тaфiнaнсoвoT дiяльнoстi пpoтягoM 2019 poкy Haвeдeнo y фopмi 3 <3вiт пpo pyx гpotjJoвИХ

кoшт|B)).
ЧИстиЙ pyХ гpotJJoвИХ кoштiв вiд oпepaцiЙнoТ дiяльнoстi зa2019 piк тa 2018 piк склaдaо: _ -5 тиc. гpн' '  - -4О7 тис'

гpн '  в iдпoв iднo,  в  т .Ч ' :
- нaдХoд)кeFiня B|t peaлiзaцiТ пpoдyКЦil (тoвapiв, poбiт, пoслyг) - 0 тис. гpH. тa 40 тиc' гpн. . зa дoгoBopaMИ

кyпiвлi-пpoдaжy цiнних пaпeрiB; n 
.

. нaдхoдженHя B|д пoвеpHеHня aвaнсiв - 1 тио. гpн. тa 1 О20 тиc. гpн' - 3a дoгoвoрaMИ кyпlвл|.пpoдaжy Ц|HHИХ

пaпep iв  ;
- тa вИтpaЧaнHЯ Hа'
- oплaтУ тoвaрlв ipoбiт' пoслyг) - 5 тис. гpн' тa 15] тИс. гpH. - вИнaгopoдa КУA, збepiгaнy' дenoзитaprю, aytИтopy

тoЩo;
- oплaтy aвaнсiв - 0 тис. гpн. тa 1 315 тис. гpH. - 3a дoгoвopaMИ кyпiвлi-пpoдa)кy ц|HHИX пaпeplB;

. пoвepнeHця aвaчciв - O тис'гpн. тa 0 тис. гpн. - 3a дoгoвopaмИ кyпiвлi-пpoдaжy цiнниx пaпepiв ;
- iншi BитpaчaHHя - 0 тис. гpн' тa 1 тис. гpH'
ЧистиЙ pyХ гpot]JoвИХ кoштiв вiд iнвeстиЦiйнo.i дiяльнoстi эa2019 piк тa 2018 piк сKлaдaс: - 5 тис. гpн.' - 3 тИс' грH.

вiдпoвiднo, в т.ч.:
- Haдxoд)t(eння вiд oтpиMaHИХ дивiдeндiв - 0 тис. гpH. тa 3 тИс. гpH.

ЧиcтиЙ pyx гpotJJoвиx кoштiв вiд фiнaHсoвoi дiяльнoстi зa2О19 piк тa 2018 piк склaдaе: - 0 тио' гpн., _ -88 тИс' гpH.

в iдпoв iднo,  в  т 'ч . :
Bитpaнaння нa виКyп влaсних сepтифiкaтiв - 0 тис. гpH. тa 88-тис гpн.

3aгaлoм в peзyльтaтi дiялЬHoстi пiдпpиeмствa пpЬтягoм 2019 poкy тa2018 poкy вiдпoвiднo чистиЙ pyx гpoL' l .JoвИX

кoштiв стaнoвить - 0 тИс' гpн. тa -.492 тИс. гpH.
3aлишoк кoшт iв  Ha к iнець 2018 poкy 0  тис .  гpH.  тa  Ha к iнець 2019 p .  0  тис ' гpн.

6 .11 .3в iт  пpo влaсний кап iтaл
3a peзyльтaтaми дiяльнoстi зa 2019 piк Фoнд oтpиMaв збитoк y poзмipi 160 тис. гpн'

зa peзyльтaтaми дiяльнoстi зa 2018 piК 3битoк Фoндy отaнoвить 369 тис' гpH.,

Зaгaльнa сyMa Нepo3пoд iлeнoгo пpибyткy  стaнoм нaЗ1 12.2019p,  тa  нa  З1 '12 '2018p.  склaдao 254тиc-  rpн .тa414

тИс. гpH' вiдпoвiднo. loдaткoвий вклaдeний кaпiтaл отaHoвитЬ 906 тис. гpн', якиЙ сфopмoвaниЙ пpИ poзМlщeHH|

iнвeстицiЙних сepтифiкaтiв вищe нoмiнaлy. 3a aнaлoгiЧниЙ пepioд 2018 poкy пoкa3нИкИ iдeHтиЧнl

Cyмa нeonлaнeнoгo кaпiтaлу 434З тис. гpH. стaHoM нa31.12.2019p. тa нa З1 j2.2О18p.

Bйлyнений кaп iтaл стaHoвив нa31 .12 .2O19p.  906 тис '  гpн '  тa  нa  31 '12 .2018p.906 тис .  гpн '

lнфopмaцiю пpo влaсниЙ кaпiтaл Фoндy зa 2019 pi 'к poзкpИтo в Фopмi N94 (звiт пpo влaсний Кaпtтaл>.
7.Poзкpиття iншoI iнфopмацiТ

7.1Умoвнi зoбoв.язaння
7 '1 . . t .oпoдaткyвaння
Bнaслiдoк нaяjнoстi в yкpa.iнсЬкoMy пoдaткoвoмy зaкoнoдaвствi пoлoжeнь, якi дoзвoляють бiльш нiж oдин вapiaнт

тЛyмaЧeHня, a тaкo)к Чepе3 пpaКтикy, щo с*naлaс" в нeстaбiльнoмy eкoнoмiv|-loмy сepeдoвищi' зa якoT пoдaткoвi

opгaни дoвtлЬHo тлyyaЧaтЬ aспекти eкoнoмiчнoT дiяльнoстi, y paзi, якц{o пoдaткoвi oгрaнИ niддaдУть сyмнiвy пeвнe

тлyMaчeцня, зaсHoвaчe нa oцiнЦi КеpiвHИцтвa КУA eкoнoмiчнot дiяльнoстi Фoндy' Ймoвipнo, щo Фoнд змyшeниЙ бyде

c|1лaтИт|А дoдaткoв| пoдaткИ' , 'paф' тa пенi. Taкa нeвизнaченiсть Moже вплиHyти нa вapтiсть фiнaнсoвиx

iнстpyмeнтiв, втpати тa pe3epBИ пiд знецiнeння, a тaкo)к нa pинкoвиЙ piBеHЬ Цiн Ha yгoди. Ha дyмкy кеpiвництвa КУA

сплaтИлo yс| пoдaтКИ, тoмy.фiнaнcoвa звiтнiсть нe мiстить pезepвiв пiд пoдaткoвi 3битки. Пoдaткoвi звiти мoжyть

пepeглядaтИся вiдпoвiднимИ пoдaтKoвИMи opгaHaMИ пpoтягoM тpЬoх poк|B'
, 

7'1' i 'CтупiнЬ пoвepнeння дeбiтopcЬкoT зaбopгoвaнoстi тa iнш иx фi нaнсoвиx aктивiв

Bнaслiдoк cитуaЦiТ, Якa сKлaлaсЬ в eкoнoмiцi Укpa.iни, a тaКoж як pе3улЬтaт eкoнoмiчнo' i нeстaбiльнoстi '  щo

склaлaсЬ нa дaтy-балaнсy, 1снyс ймoвipнiсть тoгo, щo aКтивИ нe зМoжyтЬ бyти pеaлiзoвaнi зa' lХHЬoю бaлaнсoвoю

вapтiстю в xoдi звинaЙнoТ дiяЛьнoстi Фoндy'
Cтyпtнь пoвepHеHнЯ цйx aктивiв y знavнiЙ мipi зaлeжить вiд eфeктивнoстi зaxoДiв' якi знaхoдяться п0зa зoHoЮ

*o,рono Фoндy. Cтyпiнь no""p""**" дeбiтopськoТ зaбopгoвaнoстi Фoндy BИ3HaЧaeтЬcЯ нa пiдстaвi oбстaвин тa

iнфopмaцii якi нЪявнi.нa дaтy бaлaнсy. Ha дyмкУ кepiвництвa КУА' дoдaткoвий peзepв пiд фiнaнсoвi aктиви Фoндy нa

сьЬгoднiшнiЙ дeнЬ He пoтpiбeн' вИХoдячИ з нaявHИx oбстaвиH тa iнфopмaцi ' i .

7 '1 .3 .Cyдoв i  пoзoви
Пpoтягoм 2019тa2018 poкy клieнтaми ЧИ пoстaчaлЬними сyдoвi пoзoвИ He пoдaBaлИся,

7'2.Poзкpиття iнфopмацii пpo пoв.язaнi стopoни
вpaxoвyЬчи' щo Фoнд нe e юpидиЧ,oю o"oбoo, iнфopмaцiя пpo oпеpaЦiТ з пoв'ЯзaнИMи oсoбaми нe пiдлягae

po3кpиттю.
7.3'Цiлi тa пoлiтики yпpaвлiння фiнaнсoвими pи3икaMи

Упpaвлiння pИ3ИкaMи Mar пepшoчеp,o," .,""",Hя для вeдеHня бiзнeсy 
l :_.:Y.T.::y.eлeMeHтoN4 

iT дiяльнoстi-

Пoлiтикa yпpagлiHня pИ3ИкaMИ скoHЦeнтpoвaнa Ha нeпеpeдбavyвaнoстi фiнaнсoвиx pинкiв i нaцiлeнa нa мiнiмiзaцiю

пoтe*цiЙHoгo HeгaтИBHoгo вплИвy нa фiнaнсoвi noкaзHикИ Фoндy' onepaтивниЙ i юpидинниЙ кoнтpoлЬ Mar Ha Meтl
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ПPиМIтки Дo Plчнoi ФlнAнсoBoi зBITl{oсTl

пIДIФ.ПPoМtHBЕсТ-кЕPAIvtЕТ> 3A PIк' щo зAкIнчиBся 31.12.2019 Poкy

3aбe3пeЧyвaтИ нaлe}кнe фyнкцioнyвaнHя вHyтpiшнЬoj пoлiтикИ тa пpoцеtyp з Meтoю MiHi|vi3aцiТ oпеpaЦiЙHИХ i

юpидИЧнИХ pИ3ик iв .- '  
Кepiвництвo КyA вИ3Haс' щo дiяльнiстЬ ФoHдy пoB'я3aHa з рИ3ИкaMИ i вapтiсть фiнaнсoвих aктиBiв y HeстaбiлЬнOMy

pиHкoвoMy сepeдogИщl Moжe сyттсвo змiнитиоь yнaслiдoк вплИвy сyб'rкгИвнИХ чинникiв тa oб,rктИBHИx чинникiв'

вipoгiднiсть i нaпpямoк вплИвy якиx зaздaлeгiдь тoннo пepедбaчИти нeмoЖлИBo' f lля Фoндy iстoтним с oпepaцiЙний

pИзик, a тaКoж pИHКoвиЙ pизик тa pИ3Ик лiквiднoстi.
Упpaвлiння pи3ИкaMИ кеpiвництвoм КУA здiЙснюстЬся Ha oсHoвi poзyмiнl. lЯ пpИчиH вИHикHeHHЯ рИ3Икy' кiлькiснoI

oцiнки Йoгo Mo)Кливoгo BплИвy нa вapтiсть чИстиx aктивiв тa зaстoсyBaHня iHcтpyMeHтapiю щoдo йoгo пoм'якшeння.

Biдпoвiднo дo ЧИHнoгo зaкoHoдaBствa для Фoндy iстoтними e oпepaцiЙнuЙ, puнкoвuЙ,- Puзuк лiквidнocmi ma

кpedumнu1 puзuK, якi е oснoвниМИ pизИкaMи дiялЬнoстi iнститyтiв cпiльнoгo iнвeстyвaння. oсoбливим видoM pи3ИкУ

r систeMниЙ pИ3иК - pизИк виHикнення збиткiв y 3нaчHoT кiлькoстi yстaнoв, який oбyмoвлеHиЙ HeMo)t(ливiотю

вИкoнaчня HиMИ свoТx зoбoB'я3aHЬ y 3в'язкy 3 HеBикoHaHHя (нeсвoснaонИM вИкoнaHням) зoбoв'язaнЬ oдHIсю yстaHoвoю

внaслiдoк peaлiзaЦiТ y Hej крeдИтнoгo pизику, pизикy лiквiднoстi aбo iншoгo pизикy. Cиcтeмний pИзИк нeсе 3aгpo3y

пopyшeнHя дiяльнoстi всirТ фiнaHсoвoT систeMи.
. oпepaцiйнuЙ puзuк вклюЧar:
pи3ИK пepсoнaлV, пoв'язaниЙ з дiями aбo бездiяльнiстю пpaцiвникiв yстaнoви (людським фaктopoМ)' вклюЧaюЧи

дoпyщeHня пoMИлКИ пpИ пpoвeдeннi oпepaцiТ, здiйснeння нeпpaвoмipниx oпеpaцiй, пoв'язaнe з HeдoстaтНЬoю

квaлiфiкaцieю aбo iз злoвжиBaHняM пepсoHaлy, пepeвищeHня пoBнoвaжеHЬ, po3гoлotl. jeння iнсaйдepськo'[ тalaбo

кoнфiденцiйнoТ iнфopмaЦiТ тa iHшe'
Кepiвництвo КУA пoстiйнo вжИвar 3aХoдИ щoдo HaBЧaHHЯ пepсoнaлy, зaпoбiгaння злoв)кИвaHнЮ пepcoHaЛy'

зaХистy iнсaЙдepськo' i  т a| aбo кoнфiдeнцiЙнoiiHфopMaЦiТ.
iнфopмaцiйнo.технoлoгiчниЙ pизик' пoв'язaний 3 Heдoскoнaлoю poбoтoю iнфopмaцiйниx тeхнoлoгiЙ' сИстeМ тa

npoБi ' oopш* u..фop*aш'. aоo з l 'х Heдocтaтнiм зaxистoм, вKлюЧaюЧИ збiй y poбoтi пpoгpaмHoгo тalaбo тexнiчнoгo

зaбезпeчeння, oблaднaння, iнфopмaцiЙниХ систeМ' засoбiв кoмунiкaцiТ тa 3в'я3кy, пopyl"leItня цiлiсHoстi дaHИХ тa

нociТв iнфopмaцi. i ,  нeсaнкцioнoвaниЙ дoстyп дo iнфopмaцiТ стopoннiх oсiб тa iншe'

КУА пoстiЙнo вжИBae зaхoди щoдo зaпoбiгaнHя HaстaнHю цЬoгo BИдy pИ3Икy'

ПpaвoBиЙ pи3ИК,  пoв 'язaниЙ 3 HeдoтpиMaнHяM yстaHoBoю BИмoг  3aкoHoдaвствa '  дoгoв ipних зoбoв 'язaнь '  a  тaкoЖ з

HeдoстaтHЬoю пpaвoвoю зaxищенicтю yстaHoвИ абo 3 пpaвoвиМи пoмИлкaМИ, якиХ припyскaотЬся yстaHoBa пpИ

пpoвaджeн нi дiяльнoстt., 
КУA Мae нeoбxiднy кiлькiсть сepтифiкoвaних пpaцiвникiв, UJтaтниХ юpистiв. Кepiвництвo КУA ввaжaс, щo ЧaстИHа

пoмИлoк 3a ЦИM pИзИKoM с, в тoMy ЧИсл|, I HедoскoHaлiстю зaкoнoдaвствa' щo peгyлюr дiяльнicть КУA тa ФoHДy,

пoстiйнi змiни нopмaтивниx aкгiв, зaгaлЬнИХ стaH pИHкy цiнниx пaпepiв'
pи3Ик втpaтИ дiлoвoT pепyтaЦiТ - pИ3ИK виl lикнeHHя збиткiв, пoв,язaHиХ iз зменшeння кlлЬКoстl кл|0нт|B aoo

кoнтpaгеHтiв Фoндy чеpез виHиКнeння y сyспiльcтвi Heспpиятливoгo спpийняття KУA тa ФoHдy' зoKpeMa Йoг0

фiнaнсoвoT стiЙкoстi '  якoотi пoслyг, щo Haдaютьcя КУA, aбo Йoгo дiяльнoстi в цiлoмy' щo |\i loх(е бyти нaолiдкoм

peaлiзaцi i iнших pизикiв. КУA ввaжaс, щo ЦeЙ pИзиктiснo пoв'язaниЙ iз системним pизикoм.

стpaтeгiчниЙ pизик - pи3иК виникне|-iHя збиткiв' якi пoв'язaнi з пpийняттям неeфeкгивниХ yпpaBл|HсЬКИX plшeнЬ'

пoмиiкaми, 
"*i 

бyли дoпyщеHi пiд нaс Тх пpийняття, a тaкo)к з Heнaлe)кI]oю pеaлiзaцieю piшенЬ, щo вИ3HaЧaютЬ

стpaтeгiю дiяльнoстi тa poзвИтку Фoндy.
КУA oц iнюс тaкий pи3ик як  не знaчнo вищий зa  м iн iмaльний.
pИHкoBИЙ pИ3ик -  pИ3Ик вИНиKHeнHя фiнaнсoвих втpaт  (збитк iв) '  як i  пoв 'язaн i  з  нeсприятливoю зм iнoю pИHкoвo l

вapтoстr фiнaHcoBИх iнcтpyмeнтiв y зв'язкy 3 кoливaHнями Цlн нa ЧoтиpЬox сегMeнтaX фlHaнсoвoгo pИHкy, ЧyтлИвИХ дo

зм iни в iдсoткo"иx с ,aвo* '  pинкy бopгoвиx ц iнних пaпeptв .  pиHкy пaЙoвиx ц iнниx пaпep iв '  BaлютHoMy pинку i  тoвapнoму

pИнкy '
. PuнкoвuЙ pUзUк вклюЧaс:
пpoЦeнтниЙ pизик' пoв'язaниЙ 3 нeгaтивниМи нaслiдкaми кoлИвaннЯ цiн нa бopгoвi Цiннi пaпеpИ тa пoХl.цHI

фiнaнсoвi iнстpyмeнти пpoцeHтнo.i стaвкИ;
Пpoтягoм 2019 poкy КУA для Фoндy не 3дiЙснюBaлo oпepaцiЙ 3 бopгoвИMИ цIннИMи пaпepaMИ тa ПoХlдHИMИ

фiнaнсoвими iнстpyмeнiaми. Фoнд мaс B aктИвaх бopгoвi цiннi пaпeри, якi oблiкoвyютЬоЯ 3a спpaвeдлИвoю ваpтiстю'

йo дopiвнюo <0u. bблiгaцi i ToB (PУФAсБУД), якi oблiкoвyютЬся в aктИBax Фoндy оyмoю 106 тИс. гpH, y 2018 poцi

бyли.знeцiнeннi, y зв'язкy 3 тИM, щo HeMoжлИвo дoстoвipнo BстaHoBИтИ вapтiсть цiнних пaпepiв' вiдсyтня фlHaHсoвa

звiтнiсть.
Фoнд не здiЙснюс oпepaцiT з пoхiдними фiнaнсoвими iнстpyмeнтaми.

пaйoвиЙ pИзИК' пoв.язaниЙ 3 HeгaтИBHиMи нaслiдкaми КoливaHHя цiн нa пaйoвi цiннi пaпepи тa пoxiднi фiнaнсoвi

iнстpyмeнти, бaзoвим aктивoM яких с тaкi цiннi пaпеpи;
bЬ*д *e здiйонюе oпepaцiT з пoxiдними фiнaнсoвими iнстpyментaми, бaзoвим aктИвoM якиx с пaйoвi цiннi пaпepи,

|1aЙoвиЙ pИ3Ик e 3нaЧHиM для ФoHдy, oскiльки фiнaнсoвi iнвестицiТ сфopMoвaHo 3a paxyнoк пaЙoвИХ цiHHИХ

Пaпep iв .
гip, ., ' .nе' ' i  тa yпpaвлiння пaЙoвим pи3иКoM 3дiЙснюrтЬся пiдгoтoвкa дoстoвipних дaHИx | ефeктивHиx MeтotИк'

тaKиХ, як рoзpaхyHoк pизикoвo.i вapтoстi (VaR), стpeс-тeстyвaHня для oцiнки ХapaKтepy тa вapтoстi pИHкoвИx пoзицiЙ i

для oЦiнки piвня pинкoвo,o pизи*y. Тaкoж зaстoсoвyстЬGя бeк-тeстyвaння для пopiвняння з фaктиннИMи pe3yлЬтaтaMИ

oцiнoк i пpипyщенЬ, зpoблeHиx 3 виKopистaHняM дaHИx i мeтoдик' зaзI]aчeнИХ нИжЧe.

вaлютниЙ pизик, пoв.язaHиЙ 3 HeгaтИвHиMи нaслiдкaMи кoлИвaHня кypсiв iнoзeмнИх вaлюТ тa 30лoтa;

Фo'д 'e здiйснюе зoвнi|.1JHЬoeкoнoмiнну дiяльнiсть, нe мao paxyHкy y зoлoтi '  aлe мaо вaлют|iИЙ paxyнoк з

HезHaчнИМи 3aлИLДКaNЛИ кoштiв.
тoвapHиЙ pи3ИК, пoв,язаний з HeгaтИвнИми нaслiдкaми кoлИвaHHЯ цiн нa пoхiднi фiнaнсoвi iнстpyмeнти' бaзoвим

aктИвoM якИХ e тoBapИ.
Фoнд не здiЙснюe oпepaцi. i  з пoxiдними фiнaнсoвими iнстpyментaми' бaзoвим aктивoM якИХ с тoвapи,

. PtJ\uк лiквidнocmi - pи3Ик вИHИкнeHHЯ збиткiв в yотaHoBИ y 3в'язкy з немoжливiстю GBoсЧaсHoгo BИкoHaHHя

Фoндoм в пoвнoцy oбсяi i Ьвoтx фiнaнсoвиx зoбoв'язaнь. нe 3aзнaвшИ пpИ цЬol\Лy нeпpийнятниx втpaт' внaслiдoк

вiдсyтнoстi дoстaтнЬoгo oбсягy висoкoлi квiдниx акти вi в.

КУA здiЙснюе yпpaвлiння pИ3ИкaMи пopтфeлю ФbHдy, в тoМy числi нa пiдстaвi oцiнки динaмlкИ BapToстl ЧИстИx

aктивiв Фoндy. Poipaхyнoк 3a3нaчeнoгo пoКa3HИкa для Фoндy (вiдпoвiднo вИMoг чИHHoгo 3aкoнoдaвотвa) здtЙснюсться

1 paз нa квapтaл'
Biдпoвlднo дo 3aKoHoдaвстBa длЯ |CI iнтеpвaльHoгo тa зaKpитoгo тИпy 3HaчeнHя цЬoгo пo,кa3Hикa po3paХoByeтЬся

щoйiprun',11o, для IC| iHтepвaлЬнoгoтИпy oптИMaлЬHe 3HaЧеHHЯ пoкaзнИкa - зMeHц]eHHя нa piвнi нe бiльшe 15%.

Пpoтягoм 2019 poкy зaзHaчениЙ пoкaзHик Фoндy стaнoвив: 
n



aвлeнa  HaстvпHИM чИHoМ в

Piк, щo зaкiнчився 3.1 гpyдня 2019
poкy

to 1 мiсяця Biд 1 мiсяця
дo 3 мiсяцiв

Biд  3  м iсяц iв
дo. l  poкy

Biд 1 poкy
дo 5 poкiв

Бiльшe 5
poк iв

Bсьoгo

Кopoткoстpoкoвi пoзики бaнкa 0 0 0 0 0 0

Topгoвeльнa тa iHLUa кpeдитopсЬкa
зaбopгoвaнiстЬ

1 4 61 1 7 0 96

Пoтoчнa зaбopгoвaнiсть зa
дoвгocтpoкoвИMи 30бoв'я3aнняMИ

0 0 0 0 0 0

Bсьoгo 4 1 ^ 61 1 7 0 96

ПPиМITки Дo Plч}loi ФIнA}IсoBoi 3BIтtIoсTI
Пlf lIФ .ПPOМIHBЕсT-кЕPAмвT' QA РIк, щo 3AкIнчиBся з1.12.2019 Рoкy

3a пеpшиЙ Квapтaл -  <<-2,9684ok>> y  пop iвнянн i  з  31 .12 .2018 poкy;
3a дpугиЙ квapтaл - <4,1108o/o> y пopiвняннi з 3.1 .03.2019 poкy;
3a тpeтiЙ Квapтaл - <<.18,52440Ь> y пopiвняннi з 30.06.20,1 9 poкy;
3a нeтвepтий квapтaл - <<2,0285oh>> y пopiвняннi з 30.09'2019 poкy.
|нфopмaцiя щoдo HедИcкoHтoвaHиX плaтeжiв зa фiнaнсoвиMИ 3oбoв'я3aHнями Фoндy в poзpiзi cтpoкiв пoгaцJеHHЯ

Cтaнoм нaЗ1122О19 poкy сyMa yцiнки aкгивiв Фoндy стaнoвИлa зaгaлЬHy сyму 81 тис' гpH'
. кpe)umr]uЙ puзuк - pИ3ик BИHикнeнHя фiнaнсoвих втpaт (збиткiв) Фoндy внaслiдoк нeвИкoHaHHя в пoвHoмy

oбcязi aбo Hепoвнoгo BикoнaНHя кoнтpaгeнтolvl свoТx фiнaнсoвиx зoбoв,язaнЬ пepeд Фoндoм вiдпoвiднo to yмoв

дoгoвopy. Poзмip 3бИткiв у ЦЬoмy випaдкy пoв'язaниЙ iз сyмoю невикoнaHoгo зoбoв'язaння,
Moдeль oцiнки кpедитниx pизикiв Фoндy зaзнaveнa y Пoлoжeннi кПpo opгaнiзaцiю бyхгaлтepськoгo oблiкy тa

oблiкoвy пoлiтикy> (Haкaз Ne 38|2-oДвiд29.12.2017 poкy) Фoндy.
Cтaнoм нa 01.01 .201 9 poкy Фoнд мaв дeбiтopськy зaбopгoвaнiсть y poзмipi 50 тис. гpн.
Cтaнoм нa З1 .12'2О19 poкy Фoнд He Mae дeбiтopiв зa гpoI' lJoвoю дeбiтopсЬКoю зaбopгoвaн iстю'
Cтaнoм нa 31 '12'2018 poкy Фoнд Maс нaстyпHИх дебiтopiв зa гpoшoвoю дебiтopсЬкoю зaбopгoвaнiстю:
ПpAТ <|К ( lHЕКo)  . . [eб iтop 1
3aбopгoвaнiсть.Qeбiтopa 1 стaнoм нa31 .12.2О18 стaHoвИтЬ оyмy y poзмipi 293 000'00 гpн.
Biдпoвiднo дo yклaдeHoТ дoдaткoвoT yгoдИ дo !oгoвopy КoMiсiт N9Бк-17l18:KУА-7 l18 вiд 02'05.2018p, вiд

07.12 '2018p. . [еб iтop1мaвпoвepнутидo21 .12 ' .2018p.  гpoшoв i  кoштиyсyм i  43тИс ' гpн.
Biдпoвiднo дo yклaдeHoТ дoдaткoвoT yгoдИ дo f loгoвopy кoMiоi] NsБК-,19/18;КУA-8/18 вiд 01 .06,2018p. вiд

07 .12.2018p..Qeбiтop 1 мaв пoвepнуи дo 21 .12.2018p. гpoшoвi кoштИ y cyмi 90 тИс. гpH.
Biдпoвiднo дo yклaдeнoТ дoдaткoвoT yгoди дo..{oгoвopy кoMiсiT N9БК-23/1 8;КУА-10l18 вiд 02'07.2018p. вiд

07 '12 .2018p.  !еб iтop 1  мaв пoвepнути дo 21.12.2018p.  гpoшoв i  кoшти y  сyм i  90  тис '  Гpн.
Biдпoвiднo дo yклaдeHoT дoдaткoвoT yгoди дo loгoвopy кoMiсi| N9Бк-28l18.,KУА-12l18 вiд 03,09'2018p, вiд

07 .12.2018p' f leбiтop 1 мaв пoвеpнуи дo 21 .12.2О18p. гpoшoвi KoштИ y сyмi 20 тИс. гpH.
3aгaльнa сyмa BиMoг дo f leбiтopa 1 склaдaлa 243 тиc. гpн. Bимoгa Фoндy leбiтopoм 1 нe бyлa викoнaнa.
Bpaxoвyюни зaзнaчeHe, КУА виpiшилo, щo oнiкyвaнa суMa HедooтpИMaHoгo гpoшoвoгo пoтoкy вiд Дебiтoрa 1

стagoМ нa31 .12.2018 poкy стaHoвИть 100% вiд сyми вимoг' вiдпoвiднo сyмa 3бИткiв (вapтiсть сyMИ HeдooтpИMaнoгo
ГpoцJoвoгo noтoкy вiд.{ебiтopa ,1 

) стaнoвить сyмy y poзмipi243тиc' гpн. Пoдaльшa yцiнкa зaбopгoвaнoстi .{eбiтopa 1 y

2019 poцi нe здiЙснювaлa. 
8. Упpaвлiння кaпiтaлo' l

КУA здiЙснюе yпpaвлiння кaпiтaлoм (aктивaми) Фoндy з Meтoю дoсягHеHHЯ Haстyпних цiлeЙ,
. 3бepeпИ спpoмoжнiсть Фoндy пpoдoв)кyвaти свoю дiяльнiсть тaк, щoб вiн зaбезпevyвaв дoхiд для yvaсникiв

Фoндy тa BИnлaт|/1 iншим зaцiкaвлeHим стopoнaM'
. зaбeзпeчитИ Haлe)кHИЙ пpибyтoк yЧacнИкaM ФoHдy зaвдяки дивepсифiкaЦiТ iHвестицiЙнoгo пopтфeлю ФoНдy'

мiнiмiзaцiT pизикiв' нa якi нapaжaеться Фoнд, тa BикoHaHHя iншиx фyнкцiЙ, BстaHoвленИХ 3aкoHOдaBствoM.
КУА здiЙснюr oгляд стpyктypи кaпiтaлy (aкгивiв) Фoндy нa пoстiйнiЙ oонoвi. Пpи цьoмy КУА aнaлiзye вapтiсть

кaпiтaлy (aктивiв) тa пpИтaMaнHi йoгo склaдoвиM pИ3ики' Ha oснoвi отpИMaнИХ виснoвкiв КУA здiйснюe pегyлювaНня
кaпiтaлy (aктивiв) Фoндy шляхoм вiднyжeння/пpидбaння фiнaнсoвих iнотpyментiв тa iншиX aктивiв, вlдпoвiднo дo
| нвеcтиЦiЙнoj дeклapaцiТ Фoндy

9' ПoдiТ пiсля aнсy
Cпpиятливi тa нeспpИятлИвi

вИпyскy не мaли мiсцe.

ГенepaльниЙ дИpеKтop
ToB кКУA (|HEкo-|HBЕсТ)

ГoлoвниЙ бyхгaлтep
тoB (КУA (|HЕКo-|HBЕсT>

пoд l l Miж дaтoю зaтBepд)кeнHя фiнaHсoвoТ 3в|тHoст| дo

БopoдинеЦь o.B.

БopoдинeЦь o.B

a \
\*r

Piк, щo зaкiнчивGя 31 гpyдня 2018
poкy

to,|  м iсяця Biд, t  м iсяця
дo 3 [,tiсяцiв

Biд 3 мiсяцiв
дo, l  poкy

Biд 1 poкy
дo 5 poкiв

Бiльшe 5
poкiв

Bсьoгo

Кopoткoстpoкoвi пoзики бaнкa 0 0 0 0- 0 0

ropгoвeльнa тa iншa кpeдИтopсЬкa
3aбopгoBaHiстЬ

б 7 0 0 a a

Пoтoчнa зaбoDгoвaHiотЬ 3a
дoвгoстpoкoвИMи 3oбoB.язaнняMИ

n 0 0 0 0 0

Bсьoгo I 7 6 0 0 t 1

{Й
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