
K l  иBAMи (|t{ЕкO.II . lBEсТD

Пoвне нaймeнyвання
nN/|oB|/1IА |HтЕPBAЛЬHИИ ДИBЕPсИФlКOBAHИИ |HBЕстИЦlИHИИ ФoHД
(пPOMIHBЕст-кEPAMЕтD тOBАPИсTBA 3 oБMЕ}КЕHoЮ
B|ДпoB|ДAЛ ЬH |стЮ ( кoMпАH |Я з Уп PABЛ | l.| HЯ AКTИBAM И ( | H EКo.I H BЕст>

GкoDoчёнa назвa пlД|Ф <пPoMIHBЕCT.КЕPAМЕTl
Тип, вид тa клaс Фoндy ПaЙoвий iнтepвaльниЙ дивepоифiкoвaний iнвeстицiЙниЙ фoнд

221206

Cвiдoцтвo пpo вHесeннЯ iнститщy спiльнoгo iнвeстyвaння дo сдИнoгo дeрЖaвнoгo
perстpy iнститyтiв cпiльнoгo iнвестyвaння N9206-1
.[aтa внeceння |CI Ao eДP|с| 10 сepпня 2005 poкy.
laтa видavi овiдoцтвa 25 сepпня 201 1 poкy.
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03039' м. киiв' вyЛ' Mикoли Гpiннeнкa, бyдинoк 18

oфiшiйна стooiнка в Iнтeoнeтi WWW. IneKo-lnVest.сom
lena@inеko.com
lнвeстyвaння y пpot\лислoвy (в тoмy vислi бyдiвeльнy, тopгiвeлЬHy, eнepГeтиЧнy,
метaлypгiйнy, мaшинoбyдiвнy) гaлyзЬ, гaлyзi iнфopмaцiЙних теxнoлoгiЙ,
фiнaнсoвy, стpaХoBy тa фiнaнсoвo _ кpeдИтнy дiяльнiсть, iнвестyвaння B
пiдпpиeмствa, якi нaдaють в opeндy aбo eксплyaтaцiю влaснe aбo opeндoвaHe
нepyxor\лe мaЙнo, t l lляХoм зaлyчeння кoштiв в кopпopaтивнi пpaвa, цiннi пaпepи'
нepyxoмiоть пiдпpиoмcтв, 3a3Haчeниx гaлyзей 3 ypaХyвaHHяIи oбмeжень'
BстaHoвлeнИХ чинHиM зaКoнoдaвствoм УкpaТни тa в iншi aктv1эИ, нe забopoнeнi
ЧИнним закoнoдaвствoм УкpaТни.
Фoнд нe мae oбмЬжeнЬ щoдo гaлyзeЙ iнвeстyвaння в кopпopaтИвнi пpaвa тa ц|HHl
пaпeoи.

cтpoк-дiТ Фбндv Безстpoкoвo
Зaкoнoдaвствo i нopмaтивнi дoкyменти' якi впливaють нa eкoнoмiчнy ситyaцiю в
УкpaТнi, с пpeдмeтoм чaстиХ змiн, тoмy aKтИB|А й oпepaцii, Фoндy мoжyть
нapaжaтИся Ha pи3ик y paзi пoгipшeння пoлiтичнoТ i екoнoмiчнoi ситyaцii , B тoмy
числi Й y 3в'я3кy 3 пpoвeдeнняM aнтитepopистИЧHoТ oпepaцiТ y loнeцькiЙ тa
Лvгaнськiй'oблaстяx'

пPиMlтки Дo Plчнoi ФlltAнсoBoi ]вtТt{oстI
пIдIФ <пPoМlliBЕсT-кЕPAMЕT> ЗA PIк' Щo зAкIIiЧився 3l.l2.2020 PoкУ

пPиMlтки дo Ф|HAHсoвoТ 3в|тHoст| пlt|Ф (пPoMIHвЕст-кЕPAMЕт>
зA PIк' щo 3Aк|Hчився 3,l гPyдHЯ 2020 PoKу

1'3aгальнa iнфopмaцiя
пPo пAЙoвиЙ tнтвpвдльliviЙ ДIABЕPсиФ|кoвAниЙ |HвЕстиц|Йнv|Й ФoHд (пPoMIHвЕст.кЕPAMЕтD

тoвAPистBA 3 oБMЕжЕHoю в|дпoB|дAлЬHIстю
(кOMпAH|Я з yпPAвлlHHя AктивAMи (|HЕкo.IнвECT> (нaдa

,|., l .Biдoмoстi пpo кoмпaнiю з yпpавлiння активaми
Пoвнe нaЙмeHyBaHHя кoмпaн i r  з  упpaвл iння aктИвaМи -  TOBAPИстBO 3 oБME}кЕHoЮ B|ДпOBIДАЛЬH|стЮ

(КoMпAHIЯ 3  УпPAвЛ|HHЯ АКтИBAMИ к|HЕКo-IHBECТ> (дaл i  Кoмпaн iя  aбo КУA) ,
Кoд зa
MiоЦезнaхoдження: 03039, м. КиТв, вyл. Mикoли ГpiнЧенкa, бyдинoк 18, нoмеp тeлeфoнy тa фaксy: (044)224-92-60
Bид дiяльнoстi зa КBЕ.[:
66.30 Упpaвлiння фoндaми.
Кoмпaнiя зapeсстpoвaнa ГoлoсiTвськoю paЙoннoю в мiстi Киевi дep)кaвнoю aдмiнiстpaцiсю 20.01 .2Q04p'
Кoмпaнiя мaе ЛiЦензiю нa пpoвaд)кення пpoфeсiЙнoТ дiяльнoстi нa фoндoвoMy рИHKy - дiяльнoстi з yпpaвлiння

aктИвaми iнститyцiйниx iнвeстopiв (дiяльнoстi з yпpaвлiння aкгивaми), щo Bидaнa HaЦioнaльнoю кoмiсiою з цiнних
пaпepiв тa фoндoвoгo pинкy (нaдaлi - HКЦпФP) згiднo piшeння Ne 146 siд09.О2.2О16 poКy, стpoк дiT з 19'04.20,16 poкy
нeoбмeжeниЙ.

Гeнepaльний диperгop - БopoдинeЦь oлeнa Biкгopiвнa.
2.3агальнa oснoва фopмyвaння фiнaнсoвoT звiтнoстi

Фiнaнсoвa звiтнiсть Фoндy с фiнaнсoвoю звiтнiстю зaгaлЬHoгo пpИзHaчeння, якa сфopмoвaHa з Meтoю дoстoвipнo
пoдaння фiнaнсoвoгo стaнy, фiнaнсoвИХ pe3yлЬтaтi6 дiяльнoстi тa гpoшoвиx пoтoкiв Фoндy для зaдoвoлeнHЯ
iнфopмaцiЙних пoтpeб цJИpoкoгo кoлa кopистyвaнiв пpи пpийняттi ними eкoнoмivних piшeнь'

Кoнцептyaльнoю oсHoвoю фiнaнсoвoГ звiтнoстi Фoндy зa piк, щo 3aкiнчився 3,1 гpyдня 2019 poкy' с Miжнapoднi
стaНдapтИ фiнaнсoвoТ звiтнoстi (MсФз)' вKлючaюЧИ Miжнapoднi стaндapтИ бyхгaлтеpськoгo oблiкy (MCБo) тa
Тлyмaнeння (КтMФз' ПКТ), видaнi Paдoю з Miжнapoдниx стaндаpтiв бyxгaлтepськoгo oблiкy (PMсБo) в peдaкцij
чиннiЙ нa 1 сiчня 20]8 poкy, щo oфiцiйнo oпpилюдненнi нa вeб-сaйтi Miнiстеpствa фiнaнсiв Укpaiни.

Пiдгoтoвлeнa КУA фiнaнсoвa звiтнiсть чiткo тa бeз бyдь-яких зaстеpеженЬ вiдпoвiдaс всiм вимoгaм чинниx MCФ3
з вpaХyBaнням змiн, вHесeнИХ PMсБo, дoтpиIиaHHя якиx зaбезпevye дoотoвipнe пoдaHнЯ iнфopмaцiТ в фiнaнсoвiй
звiтнoстi, a сaMе, дopeчнoТ, дocтoвipнoi, 3iстaвнoттa зpoзyмiлoТ iнфopмaцiT'

Пpи фopмyвaннi фiнaнсoвoi звiтнoстi КУA кepyвaлoся тaкoж виMoгaMИ HaЦioHaлЬHИХ 3aKoHoдaвЧиХ тa
нopMaтивHИХ aктiв щoдo opгaнiзaцiT i вeдeння бухгaлтepськoгo oблiкy тa склaдaFiHя фiнaнсoвoТ звiтнoстi в УкpaТнi, якi
не пpoтиpiнaтЬ виMoгaM MсФ3.

У пopтфeлi Фoндy вiдсyтнi aктиви (aкцiТ, кopпopaтивнi пpaвa) з нaсткoю вoлoдiнням 50 i бiльшe вiдсoткiв.
Bpaxoвyюни пoлoжeнHя MсФ3 10 кКoнсoлiдoвaнa фiнaнсoвa звiтнiсть> Фoнд не кoнсoлiдyr фiнaнcoвy звiтнiсть.

2'2'McФ3, якi пpийнятi '  aлe щe нe нaбyли чиннoстi
B склaдi MсФ3, oфiцiЙнo нaвeдeHиX нa вeб-сaйтi Miнiстepствa фiнaнсiв Укpa1HИ, oпpилюдHeHo стaндapт MсФз 16

<opeндa>, якиЙ нaбувaе чийнoстi 01 сiчня 2019 poкy.
3a piшeнням KepiвHИЦтвa КУA MсФз 16 <opeндa> Дo taти нaбyття чиннoстi Hе зaстoсoвyeтЬся.
oнiкуоться, щo зaстoсyвaння MCФ3 16 <opeндa> нe бyдe Maти вnлИB нa фiнaнсoвy звiтнiсть Toвapиствa,

вpaxoвyюЧИ, щo ФoHд He 6 opeндapeM.
2.3'Baлюта пoдaння звiтнoстi тa фyнкцioнaлЬнa вaлютa, cryпiнь oкpyглeння
Baлютa пoдaHнЯ звiтнoстi вiдпoвiдaе фyнкцioнaльнiй вaлютi, якoю r нaцioнaльнa Baлютa yкpaiнИ - гpИвHя,

склaдеHa y тИсячaХ гpИвeHЬ' oкpyглeHиХ дo цiлиx тисяч'
2,4.Пpипyщeння прo бeзпepepвнiсть дiяльнoстi
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Фiнaнcoвa звiтHiстЬ Фoндy пiдгoтoвлeHa Ha oснoвi пpинципy бeзпеpepвнoстi дiялЬHoстi '  як|лЙ пepeдбaнar здaтнiсть

Фoндy peaлiзoвyвaтИ свoT aKгИвИ тa BИкoHyвaти свoТ зoбoв,язaння в пpoцесi здiЙсHeння звиЧaйHol' дiялЬнoстi.
Peзyльтaт aнaлiзy бeзnepepвнoстi дiяльнoстi oфopмлюсться пpoтoкoлoм 3aгaльних збopiв yЧaсHИкiв КУА. Фtнaнсoвa
звiтнiсть He BкЛюЧae кopИгyвaння, якi нeoбхiднo бyлo б пpoвeсти в тoMy випaдкy, якби Фoнд не мiг пpoдoвжити
пoдaлЬше 3дiйснеHHя фiнaнсoвo-гoспoдapсЬкoT дiяльнoстi вiдпoвiднo дo пpинципiв безпеpepвнoстi дiяльнoстi.

oцiнююни дopеvнiсть пpИпyщeнHя пpo бeзпepepвнiсть' yпpaвлiнський пepсoнaл бepe дo yвaгИ всю |-lаЯвHy
iнфopмaцiю Щoдo мaйбyтнЬoгo - щoнаймeншe нa 12 мiсяцiв з кiнця звiтнoгo пepioдy, aлe нe oбмeжyюнись цим
пepIoдoМ'

2.5.Piшeння пpo зaтвepджeння фiнанcoвoТ звiтнoстi
Фtнaнсoвa звiтнiсть Фoндy зaтвepджeHa дo Bипyскy 01 'oз'2021p- 3вiти пiдпиоyються ГeнepaлЬHИM дИpектoрoм тa

Гoлoвним бyхгaлтepoм КУA' тa BИHoсятЬся Ha зaTBеpдженнЯ зaГaЛЬHими збopaми yvaсникiв, Hi yvaсники КУA, нi iншi
oсoби нe МaютЬ пpaвa внoсИтИ змiни дo цiei 'фiнaнсoвol '  звiтнoстi пiсля l ' l 'зaтвepджeHня дo BИпусKy,

2.6.3вiтний пepioд фiнaнсoвoi звiтнoстi
3вiтним пеpioдoм' зa якиЙ фopмyeться фiнaнсoва звiтнiсть, ввaжarтЬсЯ кaлeндapний piк' тoбтo пepioд з 01 сiчня

пo 31 гpyдня 20.19 poкy.
2.7 'ocнoви пiдгoтoвки, зaтвepджeння i пoдaння фiнансoвoТ звiтнoстi
.Цaнa фiнaнсoвa звiтнiсть пiдгoтoвлeнa y вiдпoвiднoстi дo MiжнapoдHиХ стaнlцapтiв фiнaнсoвoi звiтнoстi, дo

<Пoлoжeння пpo opгaнiзaцiю бyxгaлтepськoгo oблiкy тa oблiкoвy пoлiтикy>, якa сфopмoвaнa 3 yрaХyвaНняM вИMoг
rисФ3.

3'1. Cyттсвi пoлo)кeння oблiкoвoT пoлiтикЙ
opгaнiзaцiя iмeтoдoлoгiя бyхгaлтepськoгo oблiкy Фoндy здiйснюoтЬоЯ вiдпoвiднo дo <Пoлoжeння пpo opгaнiзацiю

бухгaлтepськoгo oблiкy тa oблiкoвy пoлiтикy> пAЙoвoгo IHтЕPвAлЬHoгo дивEPсиФlкoвAHoгo
|HвЕстиЦ|ЙHoгo Фo|-|ty (пPoM|HвEст-кЕPAMET>, зaтвepдженoгo Haкaзoм ToB (КУА (|HЕКo-IHBЕCT> пpo
opгaнiзaцiю бyхгaлтеpськoгo oблiКy тa oблiкoвy пoлiтикy N938/2-oД вiд29'12'2Q17 p., якe сфopмoвaнe вiдпoвiдHo дo
вимoг МiжнаpoдHиХ стaндapтiв фiнaнcoвoI звiтнoстi. Biдпoвiдaльним зa opгaнiзaцiю oблiкoвoT' кoнтpoлЬнol ' Й
aнaлiтичнoj poбoтИ y Фoндi е Гeнepaльний диpeктop КУА, якe здiйснюe yпpaвлiння aктИвaмИ Фoндy вiдпoвiднo дo
зaкoHoдaвствa. зaбeзпечення бyхгaлтepсЬКoгo oблiкy y Фoндi викoнye вiддiл бyxгaлтеpiТ КУA нa чoлi з Гoлoвним
бyxгaлтepoм.

t-{я фiнaнсoвa звiтнiсть пiдгoтoвлeнa Ha oснoвi iстopиvнoТ сoбiвapтoстi тa спpaвeдливoТ вapтoстi aбo
aмopтизaцiЙнoТ сoбiвapтoстi .oкpeмиx фiнaноoвих iнстpyмeнтiв вiдпoвiднo дo MCФ3 9 <Фiнaнсoвi iнстpyмeнти>' oЦiнкa
cпpaведливoi вapтoстi здiЙснюeться з викopистaнням мeтoдiв oцiнки фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв' дoзвoлeниx MCФ3 ,13

<oцiнки 3a спpaBедливoю вартiстю>. Тaкi мeтoди oцiнки вклюЧaютЬ вИкopИстaHHя спpaведлИвoТ вapтoстi як цlни, якa
бyлa б тpимaHa 3a пpoдa)К aктИвy' aбo cплaчeнa зa пepедaчy 3oбoв'я3aнHя y звинaЙнiЙ oпepaЦiТ мiж yvaсникaмИ pИHкy
Ha дaтy oЦiнки. 3oкpeмa, вИкopИcтaнHя бipжoвиx кoтИрyвaHЬ aбo дaних пpo пoтoЧHу pиHкoBy вapтiсть iншoгo
aнaлoгtчнoгo зa Хapaктepoм iнстpyмeнтy' aнaлiз дИскoнтoвaHиХ гpoшoвИХ пoтoкiв абo iншi мoдeлi вИзнaчeHHя
спpaведливoт Bapтoстi '  Пepeдбaнyвaнa спpaвeдливa вapтiсть фiнaнсoвиx aктивiв i зoбoв'язaнь вИзнaЧaeтЬоя 3
вИкopИстaHHяM HaЯBHoT iнфopмaц iТ  пpo pИHoк i  в iдпoв lдниx мeтoд iв  oц lнки '

2

laтa зaтвеpджeння фiнaнсoвoT
звiтнoстi дo випyскУ

01 бepeзня 2021 poку,
a

3вiтний пepioд фiHaнсoBoj
звiтнoстi

Кaлeндapний piк, тoбтo пepioд з 0,1 сiчня пo 31 гpyдHя 202О poку

Baлютa звiтнoстi Фiнaнсoвa звiтнiсть склaдеHa v гpoшoвiЙ oдиницi УкpaТни - гpивнi
oдиниця вимipy Baлютa пoдaHHя звiтнoстi вiдпoвiдae фyнкцioнaльнiй вaлютi '

вaлЮтa УкpaTни - гpивня, сКлaдeнa y тисяЧaХ гpИBeнЬ.
звlтнoстi oкpvглeнi з тoчнiстю дo ЦiлИХ тиcяЧ гDивeHЬ.

яКoю r  Haц|oHaлЬнa
Bсi дaнi фiHaнсOвoi

lдентифiкaЦiя фiнaнсoвoi
звiтнoстi

Фiнaнсoвa звiтнiсть Фoндy e фiнaнсoвoю звiтнiстю зaгaлЬHoгo пpизнaЧeнHЯ, якa
сфopмoвaнa з Meтoю дoстoвlpнoгo пoдaнHя фiнaнсoвoгo стaнy, фiнaнсoвих
pезyльтaтiв дiяльнoстi '  pyХy гpoI. lJOвИx пoтoкiв тa влaсHoгo кaпiтaлy i Пpимiтoк дo
piннoТ фiнaнсoвo' i звiтнoстi зa звiтниЙ пеp|oд' Якa с кopИсHoю длЯ шИpoкoгo кoлa
кopистУвaчiв пpи пpиЙнятг l  ними иХ D|I .ДeHЬ.

Cклaд фiнaнсoвoT 3вiт|-toстi Пepелiк тa нa3Bи фopм фiнaнсoвol '  звiтнoстi Фoндy вiдпoвiдaють BИ|voгaM'
встaHoвлeниM HП(с)Бo 1 к3aгaльнi вИMoгИ дo фiнaнсoвol звiтнoстi>.
Фiнaнсoвa звiтнiсть Фoндy вклюнae нaстyпнi фopми: Фopмa Ns 1-Бaлaнс (3вiт пpo
фiнaноoвиЙ стaн)  нa  31 12.202Оp ' '  Фopмa Ns2-3в iт  пpo фrнaнсoв i  peзyльтaти (3в iт
пpo сyкyпHиЙ дoхiд) зa 2020.; Фopмa Ns 3- 3вiт пpo pyХ грol lJoвИХ кoштiв (зa пpяMИM
мeтoдoм) зa 2020p; Фopмa Ng4 - 3вiт пpo влaсниЙ кaпiтaл зa 202О', пpимiтки дo
piннoТ фiнaнcoвoT звiтнoстi зa 2020p., щo мiотять cтиcлиЙ вИКлaд сyттrBиX
oблiкoвИХ пoлiтик та iншi пoясHювaлЬнi пpимiтки' складенi згiднo вимoг MCБo 1
к Пoдaння фtнaнсoвoТ звiтнoстi>.

P iшення пpo oпpИлюднeння
фiнaноoвoТ звiтнoстi

Фiнaноoвa звiтнiсть ПIдlФ (пPoM|HвЕст-кЕPAMEТ> зaтвepдЖeHa дo вИпyскy.
3вiти пiдписyютьоя ГeнepaлЬниM дИpeктopoМ тa Гoлoвним бyxгaлтepoм ToB (КУA
(|HЕкo-IHBЕCT>, тa виHoсятЬcя Ha зaтвеpджeHHя зaгaлЬHИми збoрaми yнaсникiв.
Hi yнaсники Кoмпaнii. , нi iншi oсoбИ нe МaЮтЬ npaвa внoсИтИ змiни дo цie,r.
фiнaнсoвoТ звiтнoстi пiсля i l '3aтвepджeнHя дo Ьипyскy.
3гiднo з <Пopядкoм тa oбсягoм poзKpиття iнфopмaцiТ пpo peзyлЬтaти дiяльнoстi
|сl) пepедбaнeнo poздiлoм V Пoлoжeння Ns1343 poзмicтити Ha caЙтi
http://stoсkmагket.qov.ua/ нe пiзнiшe 01 квiтня poкy' нaстyпHoгo зa звiтним, нaстyпHy
iнфopмaц iю:
. дoвiдкy пpo вap1iсть ЧИстиХ aктивiв (дoдaтoк 5);
. фiнaнсoвy звiтнiсть y склaдi бaлaноy (звiту пpo фiнaнсoвиЙ стaн) тa звiту пpo
фiнaнсoвi pезyлЬтaти (звiтy пpo сyкyпний дoxiд)'
Тaкoж ця iнфopмaцiя poзкpИвaeтЬся t]JляХoМ poзмiщeння нa влaсHoмy вeб-сaЙтi
КУА (www. ineko-i nvest. оom ).

Пpинципи вeдeнHя
бvxгалтepськoгo oблiкv

БyxгaлтеpськiЙ oблiк BeдeтЬся y вiдпoвiднoстi дo зaкoнoдaвствa Укpar.ни.

3. Пpинципи oблiкoвoi пoЛiтики
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3.2. 3aгaльнi пoлo)кeння щoдo oблiкoвих пoлiтик
3.2'1' ocнoвa фopмувaння o6лiкoвuх пoлimuк
oблiкoвi пoлiтикИ . кoнкpeтнi пpИHцИпИ' oснoви, дoмoвлeнoстi, пpaвилa тa пpaКтИкa' зaстoсoвaнi сyб'еrгoм

гoспoдapюBaнHя пpИ склaдaннi тa пoдaннi фiнaнсoвoT звiтHoстi '  MCФ3 нaвoдить oблiкoвi noлiTики, якi, зa виснoвкoм
PMсБo' дaютЬ 3мoгy склacтИ тaкy фiнaнсoвy звiтнiсть, якa мiститимe дopeЧHy тa дoстoвipнy iнфopмaцiю пpo
oпepaцiТ, iншi noдi i тa yмoвИ, дo яКИХ вoHИ зaстoсoвyЮтЬся. Тaкi пoлiтики нe слiд зaстoсoвУвaтИ' якщo вплив jХ
3aстoсyвaHHя r неоyтт0вИM.

oблiкoвa пoлiтикa Фoндy poзpoблeнa тa зaтBepджeHa кеptвництвoм КУА вiдпoвiднo дo вИMoг MсБo 8 <oблiкoвi
пoл iтики,  зм iни в  oбл iкoвих oц iнкaх  тa  пoMИлкИ> та iншиx ЧиHнИХ MсФз,  зoкpeмa,  MсФз 9  <Фiнaнсoв i  iнстpyмeнти> тa
MсФз 15 <Дox iд  в iд  дoгoвop iв  3  кл ieнтaми>.

3.2,2' lнфopмaцiя пpo змiнu в oблiKoвux пoлimuкax
Фoнд oбиpaе тa зaстoсoвyе cвoТ oблiкoвi пoлiтики пoслiдoвнo для пoдiбниx oпepaцiT' iнших пoдii '  aбo yмoв, якщo

MCФ3 кoнкpeтHo нe виМaгae aбo нe дoзвoляr визHaЧeHня кaтeгoрi l '  стaтeй' для якИХ iншi пoлiтики мoжyть бyти
дopeЧнИMИ.

3 1 ciчня 2018 poкy КУA зaстoсoвye MCФ3 15 <.{oxiд вiд дoгoвopiв 3 клieнтaми>, Фoнд oтpимус oонoвний дoхiд вiд
oпepaцiЙ з цiнними пaпеpaмИ. 3aстoсyвaння MсФз 15 <Дoxiд вiддoгoвopiв з клiснтaми> нa вiдoбpaжeння peзyльтaтiв
дiяльнoстi нe Maлo сyтт6Boгo BплИвy.

Кepiвництвoм КУA бyлo пpиЙнятo piшeння пpo зaстoсyвaння MCФ3 9 <Фiнaнсoвi iнотpyменти> для Фoндy з ] сiчня
20,15 poкy (зaстoсyвaння MCФ3 paнiше дaти нaбyття чиннoстi дoзBoляeтЬоя). 3oкpемa, нoвi вимoги дo клaсифiкaцij
фiнaнсoвих aктивiв i зoбoв'язaнь.

31 сiчня 2018 poкy MсФ3 9 <Фiнaнсoвiоiнстpy|\ленти> Mar нoBy peдакЦiю, яКa сepед iншoгo пеpедбaнaс змiнy
пiдxoдiв дo 3MeHшeHHя кopиснoстi фiнaнсoвиx iнстpyментiв. Bpaхoвyюvи клaсифiкaцiю фiнaнсoвиx aггивiв, щo
викopИстoвyeться Фoндoм' poзpaХyнoк oнiкyвaних кpeдИтниХ 3биткiв зaстoсoвyетЬся дo фiнaнсoвиx aктивtв' щo
oцiнюються 3a aмopтИзoвaнoю вapтiстю. |нфopмaцiя пpo oблiкoвj пoлiтики щoдo oviкyва|]иx кpeдИтHИx збиткiв
HaвeдеHa y пpимiтцi 3'3.3', a iнфopмaцiя пpo сyMИ, oбyмoвленi oнiкyвaними КpeдИTHИMи збиткaми нaBeденa y poздiлi
7 Пpимiтoк.

3'2,3. Фopмa ma Haтвu фiнaнcoвux звimiв
Пepелiк тa нa3ви фopм фiнaнсoвol '  звiтнoстi Фoндy вiдпoвiдaють вИМoгaNл, встaнoвлeHиM Hп(C)Бo ] <3aгaльнi

виMoгИ дo фiHaнcoвoТ звiтнoстi>, тa фopми Пpимiтoк, щo poзpoблeнi y вiдпoвiднoстi дo MCФ3'
3'2,4' Memodu пodaння iнфopмaцii у фiнaнcoвuх звimaх
3гiднo MCФ3 тa вpaХoвyючи HП(C)Бo 1 3вiт пpo сyкyпниЙ дoxiд пepeдбaЧar пoдaння вИтрaт' вИзнaНИХ y пpибyткy

aбo збиткy, зa клaсифiкaцiею, oснoвaHoЮ нa мeтoдi <фyнкцiT витpaт> aбo (coбiвapтoстi peaлiзaцi l '>' згlднo 3 яKИM
BЙтpaтИ клaсифiкyють вiдпoвiднo дo Тx фyнкцiй як чaстини сoбiвapтoстi ни' нaпpиклaд, BИтрaт нa збyт aбo
aдмiнiстpaтивнy дiяльнiсть.

ПpедстaвлeннЯ гpoшoвиХ пoтoкiв вiд oпepaцiЙнoi дiяльнoстi y 3вiтi пpo pyx гpoшoвИХ кoштiв здtЙснюсться iз
зaстoсyBaнняM пpяMoгo Meтoдy' згiднo з якиM poзкpивaсться iнфopмaцiя пpo oснoвнi клaсИ нaдХoджеHЬ ГpoшoBИX
кoштiв чи вИплaт гpoцloBИх кoштiв. lнфopмaцiя пpo oснoвнi Bиди гpo|'] loвИx нaдХoдженЬ тa гpoшoвИХ BИплaт
фopмyсться нa пiдстaвi oблlКoвИx зaписiв Фoндy

3'3. oблiкoвi пoлiтики щoдo фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв
3.3.1. Buзнaння ma oцiнкa фiнaнcoвuх iнcmpумeнmiв
Фoнд визнae фiнaнсoвиЙ aггив aбo фiнaнсoвe зoбoв'язaння y бaлaнсi вiдпoвiднo дo MCФ3, кoли i тiльки кoли

BoHo стao стoрoнoю кoнтpaКтниX пoлoжeнЬ щoдo фiнaнсoвoгo iнстpyмeнтa. oпepaцiТ з пpидбaння aбo пpoдa)кy
фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв визHaютЬся iз зaстoсyвaнням oблiкy 3a дaтoю poзpaxyнКy'

3a стpoкoм вИKoнaHня фiнaнсoвi aКтИви тa фiнaнсoвi зoбoв'язaння пoдiляютЬся нa пoтoчнi (зi стpoкoм вИкoHaHHя
зoбoв'язaнЬ дo 12 мiсяЦiв) тa дoвгoстpoкoвi (зi стpoКoм вИкoнaнHя зoбoв'язaнь бiльшe 12 мiсяцiв)

Фoнд клaсифiкye фiнaнсoвi aктиви яктaкi '  щo oцiнюються y пoдaлЬ[lJoмy aбo 3a aмopтИ3oвaнoю сoбiвapтiстю' aбo
зa спpaвeдливoю вapтiстю нa oснoвi oбoх тaкиx чинникiв:

a) мoдeлi бiзнecy сyб'eктa гoспoдapЮвaння для yпpaвлiння фiнaнсoвими aКтивaMИ; тa
б) xapaкгepистИК кoнтpaктниx грoшoвиx пoтoкiв фiнaнсoвoгo aКтИвy,
Фoнд визнae тaкi кaтeгopiТ фiнaноoвиx aктивiв:
. фiнaнсoвi aКтИBv1, щo oцiнюються зa спpaвeдлИвoю вapтiстю, з вiдoбpaженняM peзyлЬтатy пepeoцiнки y

пpибyткy абo збиткy;
. фiнaнсoвi aКтИBи, щo oцiнюються 3a aMopтИзoвaHoю сoбiвapтiстЮ
Фoнд визнaс тaкi кaтeгopiT фiнaнсoвиx 3oбoв'я3aHЬ:
. фiнaнсoвi 3oбoв'Я3aнHя, oцiнeнi 3a aмopтИзoBaнoю сoбiвapтiстю:
о фiнaнсoвi 3oбoв,язaHня' oцiHeнi 3a спpaвeдливoю вapтiстю' з вiдoбpaжeHHяM peзyлЬтaтy пeреoцiнки y

пpибyткy aбo збиткy'
Пit чaс пеpвiснoгo BИзHaHня фiнaнcoвoгo aктивy aбo фiHaнсoвoгo зoбoв'язaнHя Фoнд oцiнюe ТХ 3a ТХHЬoю

спpaвeдлИвoю Bapтiстю.
Пpи пpипиненнi визнaння фiнaнсoвoгo aкгивy пoвнiстю piзниця мiж:
a) бaлaнсoвoю вapтiстю (oцiнeнoю нa дaтy пpИпинeHнЯ визнaння) тa
б) oтpимaнoю кoмпeHоaцieю (вклюvaюни бyдь-якИЙ нoB|АЙ oтpимaниЙ aктив мiнyо бyдь-якe Hoвe в3ятe

зoбoв,я3aHHя) BИ3HaютЬ y пpибyткy aбo збиткy.
ФiнaнсoвиЙ aктив oцiнюeтЬсЯ 3a aMopтизoвaHoЮ coбiвapтiстЮ, якщo вiн пpидбaвaoтЬся з Мeтoю oдepжaHня

дoгoвipниx гpoшoвиХ пoтoкiв i дoгoвipнi yмoви фiнaнcoвoгo aктИвy гeHеpyютЬ гpoшoвi пoтoки' кoтpi e сyтo B|А||лaтa|viИ
oснoвнoТ сyMи тa пpoцeнтiв нa нeпoгaшeнy Чaсткy oснoвHoT сyпли.

Фoнд визнaс peзepв пiд збитки для oнiкyваниХ кpедитHиx 3биткiв зa фiнaнсoвиM aктивoм' якиЙ oблiкoвуoтЬоЯ 3a
aMopтИзoBaнoЮ вapт|отю.

oблiкoвa пoлiтикa щoдo пoдaлЬшoT oцiHКИ фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв poзКpИвaeтЬоЯ HИ)кЧe y вiдпoвiдних poздiлax
oблiкoвoT пoлiтики,

3'3.2' Гpouloвi кoшmu ma.fxнi eквiвaлeнmu
Гpoшoвi кoштИ склaдaютЬся з гoтiвки в кaсi та кoштiв нa noтoЧHИХ paХyнкaХ y бaHкax,
Еквiвaлeнти гpoшoBИх кoштiв - цe кoрoткoстрoкoвi, висoкoлiквiднi lнвестицiT' якi вiльнo кoнвepтyютЬся y вiдoмi

суMИ гpoшoвИх кoшт iв  i  яким пpитaмaнний нeзнaчниЙ pизик зм iни вapтoст i .  |нвeстиц iя  BИзHaчaстЬсЯ зaзвичaй як
eквiвaлeнт гpoшoBИХ кoштiв тiльки в pазi кopoткoгo стpoкy пoгaшeнHя' нaпpИклaд' пpoтЯгoM нe бtльшe нiж тpи мiсяцi з
дaти пpидбaння'

з



ПPиMIТки дo PIt|tloI ФIIiAHсoBol зBIТtloсTI
пIДIФ <пPOMIIiBЕсT-кЕPAп,IЕT) зA PIк' Щo зAкIIIчиBся 3t.l2.2020 PoкУ

Гpoшoвi Кoшти тa Тх eквiвaлeнти MoжyтЬ yтpИMyвaтИся, a oпepaцiT 3 нИMи пpoвoдИтИсЯ в HaцioнaлЬнiЙ вaлютi тa в
iHo3eMHiЙ Baлютi.

IHoзeMHa вaлютa - цe вaлютa iншa, нiж фyнкцioнaльнa Baлютa' Якa вИ3HaчeHa B I.|.2-З цИХ пpИMiтoк.
Гpoшoвi кot]lти тa Тx еквiвaлентИ визнaютЬся 3a yМoвИ вiдпoвiднoстi кpитeрiяM вИ3HaHHя aктИвaмИ.
Пoдaльшa oцiнкa гpoшoвих кoштiв здiЙснюеться 3a спpaBeдлИвoю вapтiстю' Якa дopiвHюr Тх HoMiHaлЬHiЙ вapтoотi.
Пoдaльшa oцiнкa eкBiвaлeнтiв гpoшoвиx кoштtв. пpeдстaвле|]ИХ teпoзИтaмИ, здiйснюстьсЯ зa aмopтИзoвaнoю

сoбiвaoтiстю'
Пepвiснa тa пoдaлЬUJa oцiнкa гpoшoвиx кoштiв тa lx eквiвaлeнтiв в iнoземнiЙ вaлютi здiйсHюoтЬся y

фyнкц ioнaльн iй  вaлют i  3a  oфiц iЙHИми кypсaмИ Haц ioнaльнoгo бaнкy УкpaТни (HБУ) ,
У pазi oбMежeHня пpaвa викopистaнHя кoштiв нa пoтoчHИХ paxyнкaX в y бaHкaХ (нaпpиклaд' y BИпatкy

пpизнaЧеHня HБУ в бaнкiвськiй yстaнoвi тимчaсoвoT aдмiнiстpaЦij) цi aктИви Mo)кyтЬ бри клaсифiкoвaнi y склaдi
нeпoтoЧних aюгивiв. У випaдкy пpийняття HБУ piшeння пpo лiквiдaцiю бaнкiвськoТ yстaHoви тa вiдсрнoстi Ймoвipнoстi
пoвepнення гpolДoвИx кoштiв, вИ3HaHня Тх як aктивy пpипИHяeтЬся i Тx вaртiсть вiдoбрaжaстьcя y склaдi збиткiв
3в|тнoгo пeploдy'

3.3'3' Фiнaнcoвi aкmuвu, щo oцiнююmьcя зa aMopmuтoвaнoю coбiвapmicmю
!o фiнaнсoвиx aктивiв' щo oцiнюютЬся 3a aMopтизoвaнoю сoбiвapтiстю' Фoнд вiднoсить

зaбopeoвaнicmЬ'
Пicля пepвiснoгo визHaHHя Фoнд oцiнюe 

' iх 
3a aмopтизoвaHoю сoбiвapтiстю' зaотoсoByюЧИ Mетoд

вi,дсoткa.
3aстoсoвyюни aнaлiз дискoнтoвaнИХ гpot' lJoвИx пoтoкiв, Фoнд викopистoвye oднy чи кiлькa стaвoк дИскoнтy' кoтpj

вiдпoвiдaють пepeвaжaЮчИM Ha pиHKy Hopl\,ay дoxoдy для фiнaнсoвих iнстpyмeнтiв' якi мaють в oоHoвHoMy пoдiбнi
yмoви i ХapaктеpИстИкИ, BключaючИ кpeдИтHy якiсть iнстpyмеHтa, зaлишoK стpoкy' пpoтягoм Якoгo стaвкa вiдсoткa зa
кoнтpaктoм е фiксoвaHoю, a тaкoж зaлИшoк стpoкy дo пoгaшeHня oснoвHo.i сУMи тa вaлютy' в якiй здiЙснювaтИMyтЬсЯ
плaтeжi.

Фoнд oцiнюс стaнoM Ha кoжHy звiтнy дaтy pезepв пiд збитки зa фiнaнсoвим iнстpyментoм y poзмipi '  щo дopiвнюe.
. 12.мiсячним oнiкyвaним кpeдитHиM збиткaм y рaзi, якщo кpeдитний pИзИк Ha звiтнy дaтy нe зaзнaв зHaЧHoгo

3poотaHHЯ 3 МoMeнтy пepB lcHoгo вИ3нaHHя,
. oчiкyвaниМ кpедИтHИM збиткaм зa вeсЬ стpoк дi l  фiнaнсoвoгo iнстpyментy. якщo кpeдИтHиЙ pизик зa тaкИM

фiнaнсoвим iнстpумeнтoм 3HaЧHo зpiс iз MoМeHтy пepBiсHoГo BИзHaння.
У випaдку фiнaнсoвиx aктивiв KpедитниM збиткoм с тeпepiшня вapтiсть piзницi мiж дoгoвipними гpoшoвИMИ

пoтoкaми, HaлежниMи дo сплaтИ нa кopистЬ Тoвapиствa 3a дoгoвopo|vl; i  гpoшoвимИ пoтoкaМИ, якi Фoнд oviкye
oдepжaти нa свoю кopистЬ.

Cтaнoм Fia кo)кнy звiтнy дaтy КУА для Фoндy oцiнюe' Чи зaзнaв кpeдитниЙ pИ3Ик зa фiнaнсoвим iнстpyмeнтoм
зHaчHoгo зpoстaння 3 Moмeнтy пepвiснoгo вИзHaHHЯ. Пpи викoнaннi тaкoТ oцiнки КУА для Фoндy зaмiсть змiни сyми
oнiкyвaниx кpедитнИХ збиткiв вИкopИстoвyr змiнy pизикy настaHнЯ дeфoлту (невикoнaння зoбoв.язaнь) прoтягoм
oviкyвaнoгo стpoку дiT фiнaнcoвoгo iнотpyментa. .(ля викoнaнHя тaкoТ oцiнки пopiвню6 pИ3Ик HaстaHHя дeфoлтy
(нeвикoнaння зoбoB.язaнЬ) 3a фiHaнсoвим iнстpyмeнтoм стaHoM нa звiтнy дaтy 3 pИзИкoм нaстaHHЯ дeфoлтy зa

фiнaнcoвим iнстpyмeнтoм GтaHoм нa дaтy пеpвiснoгo вИзHaнHя, i вpaxoвyс прИ ЦЬoмy oбlрyнтoвaнo нeoбxiднy тa
пiдтвepджyвaнy iнфopмaцiю, щo с дoстyпнoю бeз нaдмipниx вИтpaт aбo зyсиль, i  вкaзyс Ha знaЧF]e зpoстaHHЯ
КpeдИтнoгo pи3икy 3 MoMeнтy пеpB|сHoгo BИ3HaHHЯ.

КУA для Фoндy мoжe зpoбити пpипyщeнHя пpo те' щo кpедитниЙ pи3иК 3a фiнaнсoвим iнстpyмeнтoм He 3a3нaв
3нaчHoгo зpoстaHня 3 MoMeHтy пepвiснoгo визHaHнЯ, якщo бyлo з'ясoвaHo, щo фiHaнсoвиЙ iнстpyмент мaе низькиЙ
piвeнЬ кpeдитнoгo pизикy станoм нa звiтнy дary.

У випaдкy фiнaнсoвoгo aктИву, щo r кpeдитнo-знeцiненим стaHoM нa звiтнy дaтy, aлe не с пpидбaним aбo
ствopeниM кpедитнo-знeцiненим фiнaнсoвим aКтИвoM, КУA для Фoндy oцiнюe oнiкyвaнi кpeдитнi збитки як piзHИцю
мiж вaлoвoю бaлaнсoвoю вapтiстю aКтивy тa тeпеpiшньoю вapтiстю oнtкyвaниx мaЙбyтнix гpoшoвИx пoтoкiв'
дИскoHтoвaнoю зa пepвiснoю eфeкгивнoЮ стaвкoю вiдсoткa зa фiнaнсoвИМ aктИвoм. Бyдь-якe кopИгyвaнHЯ
визHaетЬсЯ в пpибщкy aбo збиткy як пpибщoк aбo 3битoк вiд змeншення кopиснoстi '

fle6i mo pc ь кa тaбopеoвaн ic mь
Бeзyмoвнa дeбiтopськa зaбopгoвaнiстЬ вИ3нaстЬся як aктив тoдi '  кoли Фoнд стaс стopoнoю дoгoвopy тa' внaслiдoк

цьoгo, нaбyвar ЮридИЧ|lе пpавo oдepжaтИ гpoшoвi кoштИ.
Пepвiонa oЦiнкa дeбiтopськoi 'зaбopгoвaнoстi здiЙснюrться зa спрaBедлИвoю вapтiстю,
Пicля пepвiсHoгo вИ3HaнHя пoдaлЬuJa oцiнкa дебiтopсЬкoТ зaбopгoвaнoстi вiдбyвaеться зa aMopтИзoвaHoю

BapтlстЮ'
Пoтovнy дeбiтopськy зaбopгoвaнiсть бeз встaнoвлeнoТ стaBкИ вiдсoткa Фoнд oцiнюo зa сyмoю пepвiснoгo paХyHкy

фaKгypИ' якщo BплИB диcКoHтyвaHHя e несyттсвИIи.
3'3'4' Фiнaнcoвi aКmuвu, щo oцiнtoюmЬcя зa cпpaвedлuвoю вapmicmю, з вidoбpыrcння|i pelульmamу

пepeoцiнкu у пpu6уmку a6o з6umку i
!o фiнaнсoвиx aктивiв, щo oцiнюються 3a спpaвeдлИвoю вapтiстю, з вiдoбpaжeнHяM pезyлЬтaтy пepeoцiнки y

пpибyткy aбo збиткy, вiднocятьcя aкцiT тa пaТ (vaстки) гoспoдapсЬКИХ тoвapИств,
Пiсля пepвiснoгo ви3Haння КУA для Фoндy oцiнюr TХ 3a спрaвeдливoю вapтiстю.
Cпpaвeдливa вapтiсть aКцiЙ, якi внeсeнi дo бipжoвoгo спИскy, oцiнюсться зa бipжoвим кypсoM opГaнiзaтopa

тooг iвл  i .
Якщo aкц iT  MaютЬ oб i г  б iльш як  нa oдHoMy opгaн iзaтop i  тopг iвл i '  пpИ poзpaxyнкy вapтoст i  актив iв  тaкt

iнстpумeнти oцiнюються зa кypсoм нa oсHoвHoMy pИнКy длЯ ЦЬoгo aктивy aбo, зa вiдсyтнoстi oсHoвнoгo pИHкy' Ha
HaЙспpиятлИвiшoмy pинкy для нЬoгo. 3a вiдсyтнoстi свiдvень Ha кopИстЬ пpoтилe)кнoгo, pИнoK, нa якoмy КУA для
Фoндy зaзвинaй здiЙснюe oпеpaцiю пpoдaжy aктивy, пpиЙмaeться зa oснoвниЙ pинoк aбo, зa вiдсyтнoстl oснoвнoгo
pинкy,  зa  нaЙспpиятлив iLUиЙ pиHoк.

Пpи oцiнцi спpaBeдлИвoТ вapтoстi aктивiв зaстoсoвyютЬся MeтoдИ oцiнки вapтoстi, якi вiдпoвiдaють oбстaвинaм
тa для ЯкиХ r  дoотaтнЬo.дaниx '  щoб oц iнити спpaвeдливy вapт iсть '  мaксим iзyюни вИкopИстаHHя дopeчHИХ
в iдкpитих дaHиХ тa  м iн iм iзyюни вИKopИстaHHЯ зaкpИтих вх iдних дaниx '

ЯкЩo s  п iдстaви ввa)кaтИ '  щo бaлaнсoвa вapт iстЬ сyттсвo в iдp iзняеться в iд  спpaвeдлИвo l ,  ФoHд вИ3HaЧaо
спpaBeдлИвy вapт iсть  3a  дoпoмoгoю iншиx мeтoд iв  oц1нки.  B iдхилення MoжyтЬ бyти зyмoвлeн i  знaчними змtнaми y

фiнaнсoвoмy стaн i  ем iтeнтa тa laбo зм iнaми кoH 'юHктypИ pинк iв '  нa  якИХ eм iтент  зд iЙснюe свoю д|яЛЬн lстЬ '  a  тaкoж

змiнaми y  кoн 'юнктyp i  фoндoвoгo pинкy .
Cпpaведливa вapт iсть  aкц iЙ,  oб i г  ЯкИX 3yПИHeнe '  y  тoMy нисл i  ц iнних пaпep iв  ем iтeнт iв '  як i  включeн i  дo  Cпискy

eм iтeнт iв ,  щo MaютЬ o3Haки фiктивнocт i '  BИ3нaчaeтЬсЯ i з  ypaxyванням нaявнoст i  стpoк iв  в iднoвлeння oб i гy  тaких
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пPиMITки Дo Р|Чltoi ФlIiAнсoвoi звГIнoсТI
пlдIФ <IIPoMlllBЕст-кЕPАМЕТ> зA PIк' щo зAкltlчиBся ]l. l2.2020 PoкУ

ЦiHнИХ пaпep iв ,  нaявнoст i  ф iHaHсoвoT 3в iтнoст i  тaкИХ eMiтеHт iв '  peзyльтaт iв  Тx  д iяльнoст i ,  oч iкyвaHHЯ нaдХoджeнHЯ
МaйбyтHix  екoнoMiЧнИХ вИг iд ,

, 3.3.5' 3o6oв'язaння
Кpeдитopськa зaбopгoвaнiстЬ ви3HaстЬсЯ Як зoбoB'iзaHня тoдi, кoли Фoнд стar стopoHoю дoгoвopy тa, внaслiдoк

цЬoгo' Haбyвae юpИдИЧHe зoбoв'язaння cплaт|/|тv| гpoшoвi кoшти'
Пoтoчнi 3oбoв'язaHня _ Цe 3oбoв,я3aння' якi вiдпoвiдaютЬ oднiй aбo дeкiлькoм iз нижчeнaведeHИХ o3нaк:
о Фoнt спoдiвaeться пoгaситИ зoбoв,язaнHя абo зoбoв'язaння пiдлягae пoгaшeHню пpoтягoM tвaHaдЦятИ мiсяцlв

пiсля 3BiтHoгo пepioдy;
. Фoнд He Mar безyмoвнoгo пpaвa вiдотpoчИтИ пoгaшeння зoбoв'язaHня пpoтЯГoм щoнaйменше двaHaдцЯтИ

MiсяЦiв пiсля 3вiтнoгo пеpioдy.
Пoтoчнi 3oбoв'я3aHнЯ BИзHaЮтЬся зa yMoвИ вiдпoвiднoстi вИзнaЧeнню i кpитеpiям вИзнaнHя зoбoв'я3aHЬ.
Пoтoчнi зoбoв'язaння oцiнюються y пoдaлЬцJolvly 3a aMopтизoвaнoю вapтiстю.
Пoтoннy КpeдитopсЬкy зaбopгoвaнiсть бeз Bстa]roвлeнol стaвки вiдcoткa КУA для Фoндy oцiнюс 3a суMoю. 

пepвiснoгo paxyнкy фaктypи' якщo вплИв дИскoнтyвaнHя о HeсyттeвИM.
3.3'6. 3еopmaння фiнaнcoвux aкmuвiв ma зoбoв'язaнь
Фiнaнсoвi aктИB|^ тa зoбoв'язaнHЯ згopтaютЬся' якщo Фoнд мae юpИдИЧнe пpaвo здiЙснювaти зaлtк вИзнaHИХ y

бaлaнсi сyм i мae нaмip aбo зpoбити взaсмoзaлiк, aбo peaлiзyвaтИ aктИв тa викoHaтИ зoбoв.язaння oдHoЧaсFio.
3.4. oблiкoвi пoлiтики щoдo нeпoтoчниx aктивiв' yтpиtvlyвaниx для пpoдa)кy
КУAдля Фoндy клaсифiкyе нeпoтovниЙaктив як yтpиMyвaниЙ для пpoдaх(y, якщo Йoгo бaлaнсoвa вapтiсть бyдe в

oснoвHoMy вiдшкoдoвyвaтиcя LJJляХoM oпepaЦiI пpoдaжy' a He пoтoчHoгo вИкopИстaHня. Heпoтoчнi aктиви' yтpимyвaнi
для пpoдaжy, oцiнюються i вiдoбpaжaютьсяrв бyxгaлтеpсЬкoМy oблiкy зa нaЙмeншoю з двoХ вeлИЧИн: бaлaнсoвoю
aбo спpaвeдливoю вapтiстю 3 BИpaХyвaHHяM вИтpaт нa oпepaцiТ' пoв.язaнi 3 пpoдa)кeM. Амopтизaцtя Hа тaк| aктИвИ нe
нapaХoвyстЬся. 3бИтoк вiд змeншeння кopиснoстi пpи пеpвicнoмy ЧИ пoдaлЬшoмy списaннi aктИвy дo спpaвeдлИBol.
вapтoстi за BиpaХyвaI]HяM вИтpaт Ha пpoдaж вИзHaстЬся у звiтi пpo фiнaнсoвi peзyлЬтaтИ,

3.5. oблiкoвi пoлiтики щoдo пoдaткy нa пpибyтoк .
Rrlтnaтrl r п^n,тку нa пpибyтoк ЯвляютЬ сoбoю сyмy BИтpaт з пoтoЧHoгo тa вiдстpoveнoгo пoдaткiв' Пoтoчнийv  t t v ё Ч l

пoдaтoк визнaчaeтЬсЯ як сyмa пoдaткiв нa пpибyтoк' щo пiдлягaють сплaтi (вiдшкoдyвaнню) щoдo oпoдaткoBaнoгo
пpибyткy (збиткy) 3a 3вiтнИй пepioд' Пoтoчнi вИтрaтИ Фoндy зa пoдaтКalvlИ poзpaХoвyютЬся 3 вИкopИстaнняM
пoдaткoвИx стaBoк, ЧИнHИХ (aбo в ocнoвнoМy чИHHИХ) нa taтy бaлaнсy,

Пoдaтoк нa пpибyтoк He po3paхoByоться, ocкiльки вiдпoвiднo Пoдaткoвoгo Кoдексy УкpalнИ 141.6'1. звiльняються
вiд oпoдaткyвaнHя кot']Jти спiльнoгo lнвeстyвaння' a сaМe' кoI.1lтИ, внeсeHi зaснoвникaмИ кopпopaтИвнoгo фoндy, кoшти
тa iншi aктИвИ, зaлyнeнi вiд yнaсникiв iнститрy спiльнoгo iнвeстyвaння' дoxoди вiд здiЙснeння oпepaцiЙ з aктИваMИ
iнститyтy спiльнoгo iнвeстyвaння, дoxoдИ' наpaхoвaнi зa aКтиЕ}aMи iнститyтy спiльнoгo iнвeстyвaння' та iншi дoxoдИ
вiд дiяльнoстi iнститрy спiльнoгo iнвeстyвaння (вrдсoтки зa пo3иKaMи, opeнднi (лiзингoвi) плaтeжi' poялтi тoщo).

3.6. oблiкoвi пoлiтики щoдo iншиx акгивiв тa зoбoв'язaнь
3.6'1. 3a6eзпeчeння
3aбeзпeчeння вИзнaютЬся' кoли Фoнд мae тeпepiшню зaбopгoвaнiсть (юpидиvнy aбo KoHстpyктивнy) внaслiдoк

минyлoТ пoдiТ, iснyе ймoвipнiсть (тoбтo бiльшe N4o)l(ливo, нiж немox<ливo)' щo пoгaшeння зoбoв.я3aHHЯ вИMaгaтИMe
вибуlтя peсypсiв' кoтpi втiлюють y сoбi екoнoмiчнi вИгoди, i мoжнa дoстoвipнo oЦiнити сyMy 3oбoв'я3aHHя,

3.7. lншi зaстoсoвaнi oблiкoвi пoлiтики, щo с дopeчни|' l||^ ДI|я poзyмiння фiнaнсoвoТзвiтнoстi
3.7.1 floxodu ma вumpamu
.Цoxiд вiд пpoда)кy фiнaнсoвих aктивiв визHaeтЬся y пpибyткy aбo збиткy в paзi зaдoвoлення всiх нaвeдeHИХ дaлi

yMoв:
a) КУА для Фoндy пepедar дoгoвipнi пpaвa Ha oдеpжaHHЯ гpotlroBиХ пoтoкiв вiд тaкoгo фiнaнcoвoгo aктИвy;
б)  КУAдля Фoндy пepeдaлo пoкyпцeв ipизики тa  пepeвaгИ в iд  вoлoд iння '  пoв 'язaн i  з  ф iнaнсoвим aктив iв :

. в) 3a ФoHдoM He зaлИшaстЬся aнi пoдaлЬшa yчaстЬ yпpaвлiнськoгo пepсoнaлy y фopмi, якa зaзвичaй пoв'язaнa 3
вoлoдiнням, aнi eфeкгивний кoнтpoль зa пpoдaHиMи фiнaнсoвими iнстpyмeнтaми, iнвeстицiйнoю нepyxoмiстю aбo
iHшип i lИ  aктИBaMИ;

г) сyмy дoxoдy МoжHa дoстoвipнo oцiнити'
д) ймoвipнo, щo дo Фoндy нaдiЙдyть екoнoмiчнi Bv'|гot|l, пoв'язaнi з oпepaцieю;
тa
e) витpaти, якi були aбo бyдyть пoнeсeнi y зв,язKy з oпepaцieю, MoжHa дoстoвipнo oцiнити'
tивiдeнди визнaютЬся дoxoдoln лишe y pазi, якщo:
- пpaBo Фoндy нa oдepжaнHя вИплaт зa дивiдeндaмИ встaнoBлeHo,
- r Йп'oвipHiсть, щo eкoнoмiчнi в|АгoДИ, пoв,язанi з дивiдендaми, нaдiЙдyть дo Фoндy;
. сyмy дивiдeндiв MoжHa дoстoвipнo oцiнити.

' Дoxiд вИзHarтЬся y звiтi пpo пpибyтки тa збиткй 3a yмoвИ вiдпoвiднoстi BИзнaченHю тa кpитep|яM вИзнaHHЯ,
Bизнaння дoХoдy вiдбyвaсться oднoчaснo 3 ви3нaннЯпlt збiльшeння.aктивiв aбo змeншeння зoбoв'язaнь,

Bитpaти - Це зMенЦJeHня eкoнoмiчних вигiд пpoтягoм oблiкoвoгo пepioдy у виглядi вvIбуття Чи aмopтИзaцiТ aктивiв
aбo y вИглядi виникнeння зoбoв'язaнь, pе3yлЬтaтoм Чoгo r зMeHЦJенHя чИстИх aктивiв, 3a вИFlяткoM зMeHшeHHя,
пoв'язaнoгo 3 виплaтaMи yчaсHИкaM.

Bитpaти вИ3HaЮтЬся y. звiтi '  пpo пpибyтки тa збитки зa yмoвИ вiдпoвiднoстi вИзнaчeHню тa oдHoчaсHo 3 Bи3HaнняM
збiльшeння зoбoB'язaHЬ aбo змeншення aкгивiв.

Bитpaти нeгaЙнo BИзHaютЬся y звiтi пpo пpибyтки тa збитки' кoлИ BидaткИ нe I]aдaютЬ мaйбyтнix eкoнoмiнниx вигiд
aбo тoдi тa тieю мipoю, якoю мaЙбyтHi eкoнoмiчнi B|Агot|А нe вiдпoвiдaють aбo пepeстaютЬ вiдпoвiдaти вИзHaHню як
aктИвy y звiтi пpo фiнaнсoвиЙ стaн.

Bитpaти вИ3нaютЬся y звiтi пpo пpибyтки тa збитки тaКoж у тИХ BИпaдкax, кoли вИнИкaють зoбoв,язaння бeз
,  вИзHaHHя aктивy .

Bитpaти' пoнесeнi y 3в'язкy з oтpИMaнняM дoХoдy, визнaютЬсЯ y тoMУ )К пеpioдi '  щo Й Biдпoвiднi дoxoди.
Пpи визнaнeнi вapтoстi.вИHaгopoди вiд yпpaвлiння aктИBaMИ Фoнд вiдпoвiднo дo MCФ3 15 викopистoвyс Meтoд

oцiнювaння зa peзyлЬтaтoм. !o Meтoдy oцiнювaння зa peзyлЬтaтoM Haлe)кИтЬ' зoкpeMa-^ aнaлiз викoнання,
3aвеplt.reнoгo нa сьoгoднiшнiЙ дeнь, oцiнки дoсягнyтИХ peзyЛЬтaтiв. BpaxoвyЮЧИ пpинцИп пpoфесiйнoгo скeптИЦИ3пny
для 3Miннoj вapтoстi виHaгopoдИ poзpaХyHoк дoХoдy здiЙснюeться нa кiнeць кoжHoгo мiсяЦя.

Peзyльтaт Bи3нaЧeHHя poзмipy виHaгopoдИ пo yпpaвлiнню aктИвaMИ oфopмлюeться aктoМ вИкoнaHИX poбiт' в
якoмy вiдoбpaжaeтЬся poзpaхyHoк (oцiнкa) дoсяГHyтИХ peзyльтaтiв нa звiтнy.4aтy'

3'7.2. Умoвнi зoбoв'язaння ma aкmuвu'
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КУA для Фoндy не визнaо yMoвHi зoбoв.ЯзaннЯ B звiтi пpo фiнaнсoвиЙ стaH' lHфopмaцiя Пpo yMoвHe зoбoв'язaння
poзкpИвarтЬоя, якщo Мo)KгlИBiстЬ B|АбУття peсypсiв, якi BтiлюютЬ y сoбi eкoHoMiннl вигoди' нe о вiддaленoю. КyА длЯ
Фoндy нe ви3Har yMoвHi aктиви. стИслa iнфopмaцiя пpo yMoвнИЙ aктИв poзкpИвaстЬся, КoлИ HatХotжeнHя
eкoнoMiчнИX виг iд  r  ЙMoв ipниM.

4. oснoвнi пpипyщeння' oцi}|ки тa cyдркeнHя
Пpи пiдгoтoвцi фiнaнсoвoT звiтнoстi КУA для Фoндy здiйснюo oцiнки тa пpИпущeння' якi мaють впЛИв Ha eлeMeнти

фiнaнсoвoT звiтHoстi, /pyнтyюvись нa МCФ3' MCБo тa тлy|vaЧeнняХ, p03poблeнИХ КoMiтeтoM з тлyMaЧeHЬ
MiжHapoдHoТ фiнaнсoвoT звiтНoстi. oцiнки тa сyд)кеHня бaзyються Ha пoпepeднЬoмy дoсвiдi тa iHЦJиХ фaктopax, щo зa
iснyюниx oбстaвин ввa)кaютЬся oбipyнтoвaними i зa pезyлЬтaтaмИ яких пpиЙмaютЬся сyджeHHя щoдo бaлaнсoвol '
вapтoстi aкгивiв тa зoбoв'язaHь' Xoчa Цi poзpaxyHKИ бaзyються нa наявнiЙ y кеpiвництвa КУА iнфopмaцi ' i  пpo пoтovнi
пoдiT' фaктичHi peзyлЬтaтИ Mo)кyтЬ зpel]Jтoю вiдpiзнятися вiд цих poзpaxyнкiв' oблaстi '  де тaкi сyджеHня с oоoбливo
BaжлИвИMИ, oблaстi, щo ХapaктepИзуютЬся BИсoкИM piвнeм склaднoстi, та oблaстi '  в якИХ пpИпущeння й рoзpаХyHкИ
мaютЬ BeлИке 3нaчеHHя для пiдгoтoвки фiнaнсoвoТ звiтнoотi зa MCФ3' нaвeдeнi нИжЧe.

4.1' Cyджeння щoдo oпepaцiй, пoдiй aбo yMoв зa вiдсyтнoстi кoнкpeтниx MCФ3
Якщo нeмae MсФ3' який кoнкpетHo зaстoсoвyотЬсЯ дo oпеpaцii, iншoT пoдiТ aбo yмoви' кepiвництвo КУA tля

Фoндy зaстoсoвye сyджeнHя пiд vaс poзpoблeHня тa 3aстoсyвaння oблiкoвoТ пoлiтики, щoб iнфopмaцiя бyлa дopeчНoю
для пoтpeб кopистyвaнiв для пpиЙнятгя eкoнoмiчниx piшень тa дoстoвipнoю, y тoMy знaчeннi ' щo фiнaнсoвa 3BIтH|стЬ,

o пoдao дoстoвipнo фiнaнсoвиЙ стaн' фiнaнсoвi pезyльтaти дiяльнoстi тa гpoшoвi noтoки Фoнд'
. вiдoбрa)кaс eкoнoмiннy сyтнiоть oпepaцiй, iнших пoдiЙ aбo yмoв' a нe лИшe юpИtИЧHy фopмy;
о е нeйтpaлЬFloю, тoбтo вiльнoю вiд yпepeджeнь,
. r пoвнoю в yсiХ сyтгсвиХ aспектaХ. }
Пiд чaс 3дiЙсHeHня сyджeння кepiвництвo КУA пoсилaeться нa пpийнятнiсть нaвeдeниx дaлi джеpeл тa вpaxoвye l 'Х

y Hи3x|днoMy пopядкy:
a) вимoги в MCФ3' y якиx iдeться пpo пoдiбнi тa пoв,язaнi з HИMИ пИтaHHЯ;
б) визнaнeння, кpитepi. i  вИзнaння тa кoнцeпцiТ oцir iки aкгивiв' зoбoв'язaнь, дoхoдiв тa вИтpaт y КoHцептyaлЬнiЙ

oснoвi фiнaнсoвo'[ звiтнoстi.
Пiд vaс здiйcнeння сyджeнHя кepiвництвo КУA вpaxoвyr нaйoстaннiшi пoлoжeHня iнших opгaнiв, щo poзpoбляЮтЬ

тa 3aтвеpджyютЬ стaндapти, якi зaстoсoвyютЬ пoдiбнy кoHцeптyaлЬнy oснoвy для poзpoблeнHя стaндapтiв' iншy
пpoфeсiЙнy лiтepaтypy 3 oблiКy тa пpиЙнятi гaлyзевi пpaКтики' тieю мipoю, якoЮ вol lИ нe сyпepeчaтЬ вИщe3a3HaЧeнИNЛ
джepелaM'

oпepaцiT' щo He peглaMeHтyютЬся MсФ3 кУA для Фoндy нe здiЙснювaлиоь.
4.2. Cyдкeння щoдo спpавeдливoТ вapтoстi aкгивiв Фoндy
Cпpaвeдливa вapтiсть iнвeстицiЙ' щo aКтиBHo oбepтaютЬся нa opгaнiзoвaниx фiнaнсoвИХ pИHкaХ, poзpaХOByeтЬся

нa oснoвi пoтoчHoT pИHкoвoT вaртoстi Ha MoМeнт зaKpиття тopгiв нa звiтнy дaтy' B iнших випaдкaХ oцiнкa спpaвeдлИBol'
вapтoстi /pyнтyсться нa сyджеllнях щoдo пеpeдбaЧyвaНиx мaйбyтнiх гpoLДoвИx пoтoкiв, iснyюvo' i eкoнoмiчнol '  ситyaцi ' i '
pизик iв '  влaотИвИX p iзним фiнaнсoвИM iHстpyMеHтaM' .тa  iншиx фaктop iв  3  вpaХyвaнHЯM вИMoг | \дсФз 13 <oц iнкa
спpaвeдлИBo.i вapтoстi >'

4.3' Cyджeння щoдo змiн спpавeдливoТ ваpтoстi фiнaнсoвиx активiв
Кepiвництвo КУA ввaжaе, щo oблiКoвi oцiнки тa пpипyщeнHя, якi мaють стoсyHoк дo oцiнки фiнaнсoвих

iнстpyментiв, де pинкoвi кoтИpyвaння не дoстynнi ' r клЮЧoвИM джepелoM HeBИзHaчeHoстi oцtнoк' тoMy щo,
a) вoHи 3 висoкИM стyпeHeM Ймoвipнocтi зaзнaютЬ 3мiн з плинoм vaсy' oскiльки oцiнки бaзyютЬсЯ Ha пpИпyщеHняХ

кepiвництвa щoдo вiдсoткoBИХ стaвoк' вoлaтильнoстi '  змiн BaлютHИХ кyрсiв, пoкaзникiв крeдитoспрoмoжнoстi
кoнтpaгeнтiв, кopИгyвaнЬ пiд нaс oцiнки iнстpyмeнтiв, a тaкoж cпeцифiчниx oсoбливoстeЙ oпepaцiЙ, тa

б) вплив змiни в oцiнкaх Ha aктив|А, вiдoбpaжeнi в звiтi пpo фiнaнсoвиЙ стaн' a тaкoж Ha дoХoдИ (витpaти) мoжe
бyти знaнним.

Якби кеpiвництвo КУA вИкopИстoвyвaлo iншi пpИпyщeнHя щoдo вiдсoткoвиx стaвoK' BoлaTИлЬHoстi, кypсiв oбмiнy
вaлют, Кpeдитнoгo peЙтингy КoHтpагентa, taтИ oфepти i кopигyвань пiд чaс oцiнки iнстpyмeнтiв, бiльшa aбo менщa
змiнa в oцiнцi вapтoстi фiнaнсoвиx iнстpyментiв y paзi вiдсщнoстi pИHкoBИX кoтИpyвaнЬ мaлa б iстoтниЙ BплИв нa
вiдoбpaжeний y фiнaнсoвiй звiтнoстi чистиЙ пpибyтoк та збитoк'

Poзyмiюvи вaжливiсть BИKopИстaнHя oблiкoвих oцiнoк тa пpИпyщeHЬ щoдo cпpaвeдлИBoТ вapтoстi фiнaнсoвиx
aктивiв в paзi вiдсyтнoстi вхiдних дaниx щoдo спpaвeдливoТ вapтoстi пеpшoгo piвня' КеpiвниЦтвo КУА плaHyr
виKopИстoByвaти oцiнки тa оyджeнHя якi бaзyються Ha пpoфeсiйнiЙ кoмпeтeнцiТ пpaцiвникiв пiдпpиeмствa' дoсвiдi тa
MИHyлиХ пoдiяx, a тaкoж 3 BикopИстaннЯM poзpaХyHкiв тa мoделеЙ BapToстi фiнaнсoвиx aктивiв. 3aлyнeння зoвнiшнix
eкспepтHИX oЦiнoк щoдo тaкиx фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв де oцiнкa' якa бaзyоться нa пpoфeсiйнiЙ кoмпeтeнцii, дocвiдi
тa poзрaХyHкaХ o нeдoстaтHЬoю, Ha дyмкy Кepiвництвa е пpийнятHИtvl тa HeoбхiднИM,

Bикopистaння p iзниx мapкети l l гoBИХ пpИпyщeнЬ.тa laбo мeтoд iв  oц iнки тaкoж Moжe MaтИ 3нaЧHИЙ вплИв Ha
пepeдбaнyвaнy спpaвeдлИвy вapтiсть,

4.4. Cyджeння щoдo oнiкyвaних тepмiнiв yтpимyвaння фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв
Кepiвництвo КУA зaотoсoвуe пpoфeсiЙHe сyджеI]нЯ щoдo тepмiнiв yтpимaння фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв' щo

вХoдЯтЬ дo склaдy фiнaнсoвих aктивiв. ПpoфесiЙнe cyджeнHя зa цИM пИтaHHЯlvl ipyнтyсться нa oцiнцi ризикiв
фiнaнсoвoгo iнcтpyментy, йoгo пpибyткoвoстi й динaмiцi тa iншиx фaктopax. Пpoтe iснyютЬ нeвизHaЧeнoстi '  якi MoжyтЬ
бyти пoв'язaнi з пpизyпиненням oбiгy цiнниx пaпepiв' щo нe e пiдкoнтpoльним кеpiвництвy КУA фaктopoм i мoжe
сyттсвo BплИHyтИ нa oцiнкy фiнaнсoвих iнстpyмeнтiв.

4.5. Bикopистaння cтaвoк дискoнryвaння
Cтaвкa дискoнтy - Цe пpoцeHтнa стaвкa, яКa вИкopиcтoвyeтЬсЯ для пepepaХyнкy мaйбyтнiх пoтoкiв дoxoдiв в rдИHe

3HaЧeHHя тепеpiшHЬoT (пoтoчнoТ) вapтocтi, якa о бaзoю для вИзнaЧeHня рИHкoвoТ вapтoстi бiзнeсy. 3 eкoнoмiчнoT тoчки
3opy, в poлi стaвки дИскoHтy e бaжaнa iнвeстopy стaвкa дoХoдy нa BклaдeниЙ кaпiтaл y вiдпoвiднi з piвнeм pизику
пoдiбнi oб'сКти iнвeстyвaння, aбo - стaвкa дoxoдy 3a алЬтеpнaтИB|lИг,nvr BapiaHтaMИ iнвeстицiЙ iз зiставляння piвня
pИ3ику Ha дaтy oцiнки' Cтaвкa tискoнтy мae вИзнaчaтИся 3 ypaxyвaнняM тpЬoХ фaктopiв:

a) вapтoстi гpol lJeЙ y Чaсi,
б) вapтoстi джеpел' якi зaлyvaютЬся для фiнaнсyвaння iнвестицiйнoгo пpoeктy, якi вимaгaють piзнi piвнi

кoмпeнсaцiТ:
в) фaкropy pИзикy aбo мipи Ймoвipнoстi oтpиMaHHя oнiкyвaних y мaЙбyтньoмy дoХoдiB'
Cтaнoм нa 31.12'2020 сepeдHЬo3вaжeHa стaвKa зa пopтфeлeм бaнкiвcькиx дeпoзитiв y нaцioнaльнiй вaлютi в

бaнкax' y якиХ Hе ввeдеHo тиMЧaсoBy aдмlнtотpaцiю aбo He зaпpoBaд)кeHo лiквiдaцiЙнy кoмiсiю' стaнoвИлa 11'з %
piнних. Iнфopмaцiя' щo вИкopИстaнa для вИзHaЧeHHя сеpeднЬoзBaжeнol 'стaвкИ oдepжaнa з oфiцiЙнoгo сaЙтy HБУ,
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4.6' Cyдх<eння щoдo виявлeння oзнaк 3нeцiнeння aктивiв
Biднoснo фiнaнсoвиx aктИвiв, якi oцiнюютЬся зa aмopтИ3oBaHoю вapтiстю, КУA для Фoндy нa датy BИнИкHeHня

фiнaнсoвиx aггивiв тa нa Кoжнy звiтHy дaтy визнaЧae piвeнЬ кpедитHoгo pИзИКy.
КУА для Фoндy визнar pезepв пiд збитки для oнiкyвaнИХ кpeдИтHиХ 3биткiв 3a фiHaHсoвИми aктивaми' якi

oцiнюються 3a aмopтизoвaнoю вapтiстю, y poзмipi oнiкyвaниx кpедИтHИx збиткiв BсЬoгo стpoкy дiT фiнaнсoвoгo aктИвy
(пpи знaннoмy збiлЬLUeнHi кpeдитнoгo p|лз|/|I<Уlp\ля KpедИтHo-знеЦiненИХ фiнaнсoвиx aктИвiв) aбo 12-мiоячними
oЧiкyвaHиMи кpeдитнИMИ збиткaMи (y paзi нeзнaнHoгo зpoстaHHя кpeдИт|]oгo pизикy).

3aзвичaЙ oнiкyeться, щo oнiкyвaнi кpeдитнi збитки зa BeсЬ отpoк дiT мaють бyти визнaнi дo тoгo' як фiнaнсoвиЙ
iнстpyмeнт стaнe пpoстpoчeний. Як пpaвилo, кpeдитний pи3иК зHaчHo зpoстar щe дo тoгo, як фiнaнсoвиЙ iнстpyмeнт
стaнe пpoстpoчeHиM aбo бyдe пoмiченo iншi чинники зaтpИMкИ плaтeжiв, щo o cпeцифiнними для пo3ИчaлЬнИкa'
(нaпpиклaд, 3дiЙсHeHня мoдифiкaцiT aбo peстpyкгypизaцiТ)'

КpедитниЙ pи3ик зa фiнaнсoвим iнотpyмeнтoм ввaжaoтЬся нИ3ЬкИM, якщo фiнaнcoвий iнстpyмeHт Mae низькиЙ
pИ3Ик нaстaHHя дeфoлтy, пo3ичaлЬHиК мae. пoтyжнiЙ пoтенЦiaл вИкoHyвaтИ свo' i  дoгoвipнi зoбoв,язaннЯ щoдo
гpo| . ] JoвИX noтoк iв  y  кopoткoстpoкoв iй  пepспeктив i ,  a  нeспpиятлив i  3м iни в  екoнoмiчниx iд iлoвиx yvroвax y
дoвгoстpoкoвiЙ пepспeктивi мoжyть 3|1И3|/|т|/|, aлe нe oбoв'язкoвo здaтнiстЬ пo3ИчaлЬHИкa BИкoHyвaтИ свoi зoбoв,язaння
щoдo дoгoвipHИХ гpot']JoвИх пoтoкiв.

Фiнaнсoвi iнстpyмeнти не ввaжaютЬся тaкИMИ, щo MaютЬ низькиЙ кpeдитниЙ pИзИк Лишe нa пiдстaвi тoгo, щo pИзИк

дефoлтy зa HИMИ e нИжЧИM, нiж pизик дeфoлтy зa iншими фiнaноoвими iнстpyмeнтaми Фoндy aбo Hi)к кpeдитниЙ

рИ3Ик юpИсtИкцiТ' в якiЙ Фoнд здiйснюс дiяльнiсть,
oнiкyвaнi кpeдитнi збитки зa вeсЬ стpoк дi ' i  He вИ3нaютЬся зa фiнaнсoвим iнстpyмeнтoм пpoстo нa пiдотавi тoгo' щo

вiн ввaжaвся iнстpyмeнтoм iз низьким кpeдИтffиM pИзикoM y пoпepeдHЬoмy звiтнoмy пepioдi '  aлe He BBa)КaстЬся тaкИM
стaHoM нa звiтнy дaтy. У тaкoмy вИпaдкy КУA для Фoндy з.ясoвyo, чИ Maлo мiсцe знavне зpoстaHнЯ кpедИTнoгo pИзИкy
з Moпnентy пepвicнoгo визHaНня, a oтжe чи пoстaлa пoтpeбa y визнaннi oнiкyвaних кpeдИтHИХ збиткiв зa вeсЬ стpoк дi i ' ,

oнiкyвaнi кpедитнi збитки вiдoбpaжaютЬ влaснi oviкyвaння кepiвництва КУA щoдo КpeдИтних збиткiв,
5.Poзкpиття iнфopмaцiI щoдo викopистання спpaвeдливoТ ваpтoстi

5'1.Meтoдики oцiнювaння тa вxiднi дaнi, викopистaнi для склaдaння oцiнoк за спрaвeдливoю вapтiстю
КУA для Фoндy здiЙсню6 вИключнo бeзпеpepвнi oцiнки спpaвeдливoТ вapтoстi aкгивiв тa 3oбoв'я3aнь, тoбтo тaкi

5.3.Пepeмiщeння мiж 1-м тa 2.м тa 3-r.4 piвняМи iсpapxiТ спpaвeдливo.l ваpтoстi
У 2019 poцi цiннi пaпepи, щo oЦiHюютЬся 3a спрaвeдлИвoю вapтiстю' якi oблiкoвyютЬся y склaдi пoтovниx

фiнaнсoвиx iнвeстицiй, бyлй пepeвeдeнi настyпним чинoM:
iТ .  3a 2019 p i 2018

Якi вИMaгaЮтЬся ML;Ф3 9 тa ML;Ф3 13 v 3в|т| пpo ф|HaHсoв|/ ' |Й стaн Ha к|HeЦЬ кoжHoгo 3в|тHoгo

Класи aктивiв тa
зoбoв'язaнЬ'
oцiнeниx за

спpaBeдливoк)
ваDтiстю

Meтoдики oцiнювaння
Meтoд oцiнки
(pинкoвий,
дox iдний,
витpaтний)

Bиxiднi дaнi

Гpoшoвi кoшти Пеpвiснa тa пoдaлЬшa oцiнкa гpoшoвих
кoштiв здiЙснюeться 3a спpaBeдлИвoю
вapтiстю, яKa дopiвнюо 

' iХ нoмiнaльнiЙ
вaDтoст|

Pинкoвий oфiцiйнi  кypси HБУ

I l ]стpyMeнтИ Кaпlтaлy Пepвiснa oцtнкa iнстpyмeнтiв кaпiтaлy
здiЙснюeться 3a ТХ спpaвetлИвoЮ вapтiстю'
якa зaзвичaЙ дopiвнюо Цiнi oпеpaцil '  в xoдi
якoТ бyв oтpИMaHиЙ aктив' Пoдaльшa oцiнкa
iнстpyмeнтiв кaпiтaлy здiйснюеться 3a
спpaведлИвoю Bapтiстю нa дaтy oцiHкИ,

PинкoвиЙ oфiц iЙн i  б ipжoв i  кypси
opгaнiзaтopiв тoргiB Ha
дaтy oцiнки, 3a
в|доyтHoст|
BИзнaчeHoгo бipжoвoгo
кypcy Ha дaтy oцiнки,
в И кopИ cтo ByeтЬcЯ
oотaHня бaлaноoвa
вapтlстЬ' ц|HИ 3aкpИття
бipжoвoгo тopГoвoгo
д H Я .

У paзi вiдсyтнoстi
бipжoвиx кypс|B
вИ КopИстoвустЬся
бyдь-якa вiдкpитa тa
ЛoстVпt . lа  iнфoомашiя

5'2.Piвeнь iе якoгo нaлeжaтЬ
Клaси активiв

тa зoбoв'язaнЬ,
oц iнeHиx зa

спpaвeдливo}o
ваoтiстю

1 p iвeнь
(т|' щo MaютЬ

кoтИpувaHHя' тa
спoстepе)кyваHI )

2 p iвeнь
(т l '  щo нe MaЮтЬ
кoтИpувaнЬ' алe
спoстеpежyвaH|)

3 p iвeнь
(тI, щo нe MaютЬ
KoтИpyвaHЬ | Нe с

;спoстepeжtв aнИ|'АИ)

Усьoгo

laтa oцiнки

3 1 . 1 2 . 1 5 31 .12 .20 3 1 4 9 1 9 з 1 ' 1 2 , 2 0 з 1 . 1 2 . 1 9 31  12 .20 3 1  1 2  1 9 з 1 ' 1 2 , 2 0

Пoтoчнi
ф iнaнсoв i
iнвeстицiТ 1 29 153 277 7в2 123 916 429

я н H I тИс.

Кoд зa
сДPПoУ Haзва

З1 .12 .2019 з1 '12  2018
Пpининa

1 2 3 1 2 3

zз34з582 ПAТ <Дoнбaсенеpгo> 0 0



ПPl,lMITки дo РlчнoI ФtнАIlсoвol зBlTносTI
п lд|Ф <IIPoMII lBЕсT-кЕPAMЕT> зA PIк .  t l l o  ]Aк lHЧ| lBся  3 l . l2 '2020 Pot{}

У 2020 poЦi Цiннi пaпepИ, щo oЦiнюютЬся 3a спpaвeдливoю вapтiстЮ' якi oблiКoвyютЬся y склaдi пoтoЧнИХ

фiнaноoвих iнвeстицiй, бyл и пepeвeдeнi нaстyпниМ чиl{oм :
3a

001  35390 ПАT . .Укpнadlтal ' 1 1

Haявн iсть
бipжoвиx тa
пoзaбipжoвиx
Vгoд

2292'7045 ГIАТ r<Центpенеpгoll 0 0

Haя вн iсть
бipжoвиx тa
пo3aб ipжoBИХ
Vгoд

000з9002 ГlAТ кПоoмiнвестбaнк> 1

Haявн iсть
бipжoвих тa
пo3aбipжoвиХ
Vгoл

2t560766 ГИT к''Укpтелеком> 0 0

Haявн iсть
бipжoвиx тa
пo3aбipжoвИХ
VгoД

05.7 6з,797 ПАТ ХК <Лугaнськтеплoвoз> 5 65

Haя вн iсть
пoзaб iржoвих
VгoД

з6 |84О9z

I

ПАТ <Укpaiноькa бiprкa> 8B 88

Haявнiсть
пoзaбipжoвиx
Vгoл

2\6'72206 ГlAT .,Фондoвa бipжa <ПФTC> 60 B5

Haявн iсть
г]oзaбlpжoBИx
Vгoд

009552 1 з
ПpAТ кБaптське хлiбoпpиймальне
пiлпоисмствo> 266 199

Biдсyтнiсть
yгoд

04820622 ПpAТ . rГК .<Бpaтислaвa l , 5 прotaF]o

03  I  t 3549
ПpAТ <flнiпpoпеТpoBсЬке oблaсне
пiДпpисмcтвo aвтoбyсних стaнцiй> Z J.+

Biдсyтнiсть
Vгoд

001 91230 ГlAT кЗaпooiжстaль> 0 0

Haявн iсть
пoзaбipжoвИх
Vгol1

О0222з,7з ГIAТ кКpiстa.пiст> 0 0

Haявнiсть
п03aб ipжOвИХ
vГoл

051 55625 ПpАT <Зaпopiзький кaбельний зaвoд> 87 107
Biдсyтнiсть
vгoл

002 I  7840 ГIpAТ к Mелrтoпoльський КoМПDесoD) 1 4 27
Biдсyтнiсть
Vгoл

03484062 ПAТ кЛисичaнськнadlтoпpo.цyкт>
Biдcyтнiсть
Vгoл

2|з2.7550 ПnАТ кГотель <Пoдiлля> з84 384
Biдсyтнiсть
Vгo.o

0з l  l  5з99
ПpAT <ЧepкaсЬке аBToTpaнспopTнe
пiдпpисмствo l7 l27> 8 6

Biдсyтнiсть
VгoД

з6264.717 ГlAT <Земтpaнсугiддя> 0 0
3yпинeння
oбiгv

0зз65222 BAT <Кipoвoгpa.цГaз) 0 0
3yпинeння
oбiГV

00204625 ПAT (ЛАкMA)) 0 0
3yп инeння
oбiгv

024.70.7.7з ГIAT <Лугaнськa oблaснa Дpукapня )) 0 0
3yпи нeн ня
oбiгV

|4з0.165з I]AT (MсЗ кoкеaн> 0 0
3yпинeння
oбiгv

0 1 l з0704 ПAТ кХмeльн. AП <Пoдiлля.Aвia> 0 0
3yпинeння
oбiгv

0 l  з53054 ПАТ ((УMP aгpoбуду> 0 0
3yпинeння
oбiгv

3'7 t'75982 ПАТ кСiнтpoн> 0 0
3yпинeння
обiгv

з45,7 4404 ТoB r.PУФAСБУД''
0 0

3yпинення
oб i гv

з5370700 ToB (сМAPТ ПРoДAКшH) 0 0
3yпинeння
о6 iгv

1 1 5 з 762 ,| 477 525

9 1 6 1 002

тИс.

Кo.ц зa
СДPПoУ 

HазRа
з1'I2.2019 з1,12.2020

Пpининa
I 2 3 2 3

B



t IPиMlTк l l  Дo PI r rнot  ФIHAнсoBo l  зB lTHoСТ|
I l lДrФ <ПPoМlнвЕсT-кЕPAМЕTD ]A PIк .  u lo  ]AкIHЧився f l , l 2 .2020 PoкУ

6.Poзкpиття iнфopмацii, щo пiдтвepДкyс стaттi пoдaнi y фiнaнсoвих звiтаx
6.1. Фiнансoвi активи, щo oцiнюютЬся 3а спpaвeдливoю вapтiстю, з вiдoбpaжeнHяМ pe3yлЬтaтy

пepeoцiнки y пpибyткy aбo 3биткy
1' Пoтoчнi фiнансoвi iнвeстицiT Фoндy
Cтaнoм нa 31 .12'2020 poКy iнвeстИцiЙHиЙ пopтфелЬ Фoндy MiстИтЬ Цiннi пaпepИ 26 емiтентiв, в тoмy чИсл|:

9

23з4з582 ГlAТ '.Дoнбaсенеpгo'' 0 0

Haявнiсть yГo,ц
н а  Ф Б  п о з a  ф Б

т.a БК

00 l  з5з90 ГIАT ''Уконaфтa,'

Hаявнiсть
бiржoвих БК тa
пoзaбipжових
vГojt

22921045 ПАT ''Центpенеpго,' U 0

Haя внiсть
бipжових БК тa
r lозaбipжoвrtх
YГoIt

00039002 ПАТ''Поoмiнвестбaнк' ' I Biдсvтнtсть угсlд

21560'166 ПАТ ',УкDтелекoм'' 0 0

Haявнiсть
бiржових -гa

пoзaбipжoвих
угo,ц

051 6з197 I lAТ Хк' 'Лvгaнськтеплoвoз' ' 5 U 65

Haявнiсть
пoзaбiржових
уГOJl HеI]е]II,1Ка

кlj lЬкl сTЬ

з6184092 ГLAТ' ,УкpaТнськa бipжa' ' 88 88

H aявн iсть
пoзабiржовиx
\ .Гoд HеBеЛиКa

К lЛЬк lсTЬ

21672206 ГIAT''Фoндoвa бipжa .'ПФТC', 60 t2 l

Haявнiсть
l toзaбipжtrвих
уГo,Ц.

009552 l 3
ПpAT,'Бaптське хлiбoпpиймальнe
пiдпoисмствo,' 266 5 8

Haявнiсть
пoзaбiржoвих
vГoд

03 I  13549
ПpAT''!.нiпpоПеTpoBсЬкe oблaсне
пiлпoисмствo aвтoбvcних стaнцiй'' Z U пDoдaнo

001912з0 ГIAT ',Зaпooiжcтaль'. 0 0

Haявнiсть
пoзaбipжових
YГo,ц

00222з"/3 ГIAT ''Кpiстaлiст'' 0 0 Bi.цсутнlcть угoд

05'755625 ПpAТ. '3aпopiзький кaбельний зaвoД' ' 8',7 47 Biдсyтг l iсть } 'гoд

002 r 7840 ПоAТ''Mелiтoпoльський кoмпoесoо,' t 4 28
Haявнiсть yгtl,ll,t
нa  Ч Jb

03484062 ПАТ',ЛисичaнськнadlтoпроДyкт' ' l 0

l l  aяв нi  ст.ь
ttoзабiржoвих
vГoI

2|з2.7550 ПoAT',Гoтель' 'Пoдiлля' ' 3 84 t)

Biдсyтнiсть
)1ГoД '  Зvпинкa

BHесенНя : tм iн  j to

ДO

0з l  l  5з99
ПpAT, 'ЧеpкaсЬке aBToTpaнсПopTне
пiдпtэисмствo l7 l27' ' 8 I t ) B i,'tсу,l't riс,r.ь )'гoд

з6264.717 ПАТ ' 'Земтpaноуг iДДя 0 Зvпt lнення oбiг

0зз65222 BАТ ' 'К ipoвoгрaДtаз ' , U ЗvпI, lнення обiг

00204625 I]АT,'ЛАкMA'' 0 0 З }  п и н е н н я  t l б i г }

024'707'73 ПAT .'Лvгaнcькa oблaснa дpvкapня 0 0 Зупинення обiгv

14з0165з I]АT ,'Mсз ''oкraн'. 0 0 Зупинення oбiг\ ,

0 l l  з0704 ГLAT . 'Хмельн. AП' 'Пoдiлля-Aвia' ' U U З},пинення oбiг) '

0 1 35з054 I1АT ''УМP aгpoбvдv', 0 0 З\ 'пинeння об i  г
з1 17 5982 ГIAT ''Ciнmoн 0 0 Зvпинення oбiг

з451 4404 ToB ''РУФACБУ.ц'' 0 0 Зvпинення oбiг

35з70700 ToB''сМAPT ПPoДАКШtI{', 0 U Зvпинеltня oбiг

I l 5 з '762 29 z7'7 t23

9 1 6 429
5'4.|ншi poзкpиття' щo виMaгaються MCФ3 .t 3 <oцiнкa спpaвeдпивoi вapтoстi>

I B

HaЙмeнyвaння пoказника Cпpaвeдливa вapтiстЬ тис. гpн.

31.12.2019 31.12.2020
Фiнансoвi активи. v тoMv числi:
Пoтoчнi фiнaнсoвi iнвeстицiТ 9 1 6 429

Гpoшoвi кotlJтИ тa' lx eквiвaлeнти 0 0



пPиl,tIТки Дo PlчнoI ФIIlAIlсoBot зBlТIloсТI

пlДlФ (ПPoМIIiBЕст.кЕPAп,lЕТ) зA PIк. Щo зAкlнчився 3l.12.2020 PoкУ

|-] iннi пaпepи 7 eмiтeнтiв' щo пepeбyвaютЬ y бip}кoвoMy спИскy пpИнaЙMHi oд|-|ioТ фoндoвoT бipжi;
|-{iннi пaпepи 19 eмiтeнтiв, щo не пepебyвaютЬ у бipжoвoмy cпИскy пpИнaЙMнi oдHiеl 'фoндoвo.i бipжl.
Biдсoтoк вoлoдiнHЯ Фoндoм цiнними пaпeрaMи eMiтeнтiв' щo вХoдятЬ дo склaдy iнвестицiЙнoгo пopтфeлю ФoHдy' Нe

пepeвищyс HaвiтЬ 2,5% Biд po3Miрy стaтrгHoгo кaпiтaлy вiдпoвiднoгo eMiтeнтy.
Пpи цьoмy, вiдсoтoк вoлoдiHня Фoндoм лИцJe 1 eMiTeHтa Hе пepеBИщye 2,5o/o вiд стaтyтнoгo кaпiтaлy тaкoгo eмiтeнтa,

Peщтoю eмiтeнтiв Фoнд вoлoдie He бiлЬшe О'9 % вiд cтaтyтHoгo кaпiтaлy тaкoгo eмiтeнтa,
Bсi фiнaнсoвi iнвeстицi ' i  oблiкoвyютЬся Фoндoм 3a спpaвeдлИвoю вaрт|стю, тa ввaЖaЮтЬся пoтoЧHИMИ |нBестИЦlяMИ,

КУA мar 3aбeзпeчИтИ cтpylсгypy aкгивiв Фoндy вiдпoвiднo дo вИМoг ЧИHHoгo 3aкOHoдaBствa,
Пpoтягoм 2020 poкy КУA aнaлiзyвaлo aктИвИ Фoндy. pИHKoвy ситyaцrю' тa iHшi фa6гopИ,
Cлiд зaзнaчити, щo pИHкoвa ситyaцiя, щoдo цiнних пaпepiв' якi e aкгивaми Фoндy, iнвeстицiЙнa сИтyaцiЯ в УкpajHi '

зaгaльний пoлiтИЧниЙ тa екoнoМiЧHИй стaн УкpaТни, Hе Hoсилa спpиятлИBoгo xapaктepy пpoтягoM 2020 poкy-

Bpaxoвyюни pИHкoвy сИтyaЦiю. щoдo цiнниx пaпepiв' якi с aкгивaми Фoндy' npoдaж тaкиx цiнниx пaпepiв прoтягoM

2020 poкy y HeспpиятлИвИх для пpoдa)кy oбстaвиHaХ HeгaтИвнo пoзнaчИвcя би вapтoстi ЧИстИx aКтИвiв ФoHдy.

Пpoтягoм 2020 poкy 3 iнвeстИЦiйнoгo пopтфeлЮ Фoндy бyлo pеaлiзoвaнo aкЦi. i  1 eмiтeHтa.
Фiнaнсoвi iнвестиЦiТ, щo r aктивaMИ ФoHдy' пpидбaHi чИ oтpИMaHi 3 Meтoю ТХ пoдaлЬLUoгo пepeпpoдaжy' тa

плaнyютЬся дo пpoдaжy (вiдvyжeння) пpoтягoM HaотyпHoгo пеpioдy'
Ciaнoм нa 31'12'2Q19p. тa Ha 31 .12'2020p. нa бaлaHсi Фoндy oблiкoвyвaлИcЬ пoтoЧHi фiнaнсoвi iнвестицi,t y

6,3. fleбiтopсЬкa забopгoванiсть

йHO{',П.1a 31 Гpyдня 2020 poку y Фoндi вiдсщнi бopгoвi фiнaнсoвi aстvlBv|, щoдo якИХ неoбхiднo рoзpaХoвyвaтИ
peзеpв вiд oнiкyвaнi кpeдитнi 3битКи.. 

f ieбiтopськi зaбoргoвaнiсть Фoнду нe Ma6 зaбeзпeчeння' Пpoстpoveнa дебiтopсЬКa зaбopгoвaнiсть вiдсyтня. Фoнд

пpoвoдитЬ aцaл|3 тa oцiнкy piвня KpeдИтHoгo pизикy 3 вИкopИстaнHям iндивiдyaльнoгo пiдхoдy. !етaльнiшe oцiнкa

кpeдитHИx pизик iв  висв iтлeнa у  п .7 .3 .  циx Пpимiтoк .
6.4. Bлaсний кaпiтaл
Cтaнoм нa З1 '12 .19 poКy,  нa  З1 .12 .20 poкy .  пaЙoвий кап iтaл п|Д|Ф(пPoM|HBEсТ-КЕPAMЕT> склaдаe 5  000 тис .

гpн., якиЙ npeдстaвлeHиЙ випyскoм iнвeстицiЙниx сepтифiкaтiв;.  
Cтaнoм 'нa 31 .12 .20 poкy poзм iщeнo iнвестиЦiйниx сepтифiкaт iв  нa  зaгaлЬнy сyMy 3a нoм iналoм нa 502 тис ,  гpн.  ,

тa стaHoM нa31 ,12.19 poкy Ha 502тиc. гpH.; peuJтa iнвeстицiйниx оеpтифiкaтiв пpeдстaвлeHa y фiнaнсoвiЙ звiтнoстi як

нeoплaчeниЙ кaпiтaл y poзмrрi 4 34З тиc. гpl- l .  тa вИлyЧениЙ кaпiтaл стaHoМ нa З1 ,12.2О2О poкy y poзмipi 946 тис, гpн.,

тa отaHoМ АaЗ1 122o1g piк y poзмipi 946 тис. гpl.| ' '  в тoMy числi за нoмiнaлoм стaнoM нaЗ1 .12.202О рoкy y poзмipi 155

тИс.  гpн. .  тa  стaHoNЛ нa 31 .12 .2О19 p iк  -1  55 тис '  гpн.
Кiлькiсть iнвeстицiЙних сеpтифiкaтiв, щo зHaxoдятЬся в oбiгy стaнoм нa31 .12'2019 poкy - 5 019 561 ц]т. Ta стaHoM

нa31 .12 '2020 p iк  _  5  0 .1  9  561 шт.

f loдaткoвиЙ кап iтaл Фoнду стaнoм нaЗ1 .12 .19p. '  нa31 .12 .2Оp.  cклaдae 906 тис '  гpн,

вoзм ip  нepoзпoд iлeнoгo пpибyткy  стaHoM нa31 .12 '19p склaдaс  254тиc '  гpн, ,  стaHoM нa31 -12 .2Оp,  -  -56 . rис ,  гpн,

oтpимaння нeпoкpитoГo збИткy нa 31 12'2020p зyмoвлeнo oтpИMaHHяM збиткy зa peзyлЬтaтaмИ 2О20 poку y poзM|p|

310 тис .  гpн.

6.6.Дoxoди та витpaти
Bсi cтaттi дoxoдiв i витpaт, визнaнi y звiтниx пepioдaх вКлюЧeнo дo оклaдy 3вiтy пpo фiнaнсoвi peзyльтaти (3вiт

пpo сyкyпHиЙ дoХiд)., 
вйтpaти вiдoбpaжaються в бyхгaлтepсЬкoMy oблiкy oднoнaснo зi зMeншeнHяM aктивiв aбo збiльшенням

зoбoв.я3aнЬ. Bитpaтaми звiтнoгo пepioдy вИзHaютЬся aбo зменшення aктивiв aбo збiльшення 3oбoв'ЯзaHЬ, щo

npивoдИтЬ дo 3MeHЩeнHя влacHoгo кaпiтaлy Фoндy, 3a yМoви, щo цi витpaти MoжутЬ бyти дoстoвipнo oцiнeнi '

Bитpaтaми вИ3HaЮтЬся вИтpaтИ пeвHoгo пepioдy oдHoчaсHo з вИзHaHHя|\Л дoХoдy' длЯ oтpИMaHHя Якoгo вoHИ

зДiЙснeHi '
3a yмoви, щo oцiнкa дoxoдy Moжe бyтИ

вiдoбpaжaeться B MoMeнт нaдХotжeHнЯ aктИвy
кaпiтaлy Фoндy.

дoстoвipнo вИзHaЧeнa' дoХoд у 3вiтi пpo фlHaHсoBI peзyлЬтaтИ

aбo пoгaшeння зoбoв.язaнвя '  як i  пpизвoдять  дo зб iльшeHHя BлaсHoгo

в|АтpaтИ вiдoбpaжaються y Звiтi пpo фiнaнсoвt3a yмoви' щo oцiнкa BИтpaт мoжe бyти дoстoвipнo вИзHaЧeнa,
pe3yлЬтaти в MoMeнт вибyття aктивy aбo збiльшeння 3oбoB'я3aHнЯ.

.Цoxoди i витpaти зaзвичaй вpaХoByютЬся 3а пpинЦИпoM HapaxyвaнHЯ зaлe}Кнo

кoHкpeтHoТ oпеpaЦiТ' Якa oцiHюeтЬсЯ як сtl iввiднoшeння фaктиvнo Haдaнoгo oбсягy пoслyг

якi мaють бyги нaдaнi '

B|д стyпeHЯ зaвepL]]eHoст|
i  зaгaльнoгo oбсягy пoслyг,

Тис,  гpн'

10

иx  пaпeo l в  тa Х ИBa вapтlстЬ iHBeстИЦlЙ стaHoвИЛa

Hаймeнyвaння 3a p iк ,  щo зaк iнчився
31'12.,|9p' (тис. гpн.)

3a  p iк ,  щo зак iннився
31'12.2op' (тис. грн.)

Aкцi i vкpaTнських eM|тент|в ) 9 1 6 429
oблiгaцiT yкpaj'HcЬКИХ eMiтeHт|в 0 0

Bсьoгo 916 429

Bалютa (тис. гoн.) З1  12  19n З1 ,|2 2oo

Paхyнки в бaнкaх, в гpн' (UAH) 0 1 1 5

Бaнкiвськi дeпo3ИтИ' в гpн', (UAH) 0 0

Bсьoгo: 0 115

Cтaнoм нa 31 ,12 '2О19p. тa нa З1 -12 '2О2op, oблtкoвyeться нaс т ка зaoooгoвaH|стЬ (тИс

Haймeнvвання 31 гpvдня 2019 31 гpvдня 2020
3a вИдaнИMИ aвaHсaMИ (зa дoгoвopaмИ кyпiвлi-пpoдaжy цlнHИХ
пaпep lв  )

50 30

Чистa вapтiстЬ тopгoвeлЬнoi дeбiтopськoT зaбopгoвaнoстi 50 30

6-5-т пьна тa iншa Ькa н|стЬ
3oбoв'язання 3 1 . 1 2 . 1 9 p . 31.12.

- 3a тoвapИ, poбoтИ' пoслyгИ (винaгopoдa КУA, poзpaxyнки зi
збеpiгaчем) :

96 1 n



пPиМIткIl лo Prчнoi ФlllAIlсoBoi зBIТнOстI
ПlД.tФ (IlPorr4lнBЕсT.кЕPAМЕTD зA PIк' щo зAкlнчиBся 3t.l2.2020 Poку

HaЙмeнvвaння пoкaзникa
Дoxoди

зa 2019 р .
Bитpaти

зa 2019 p.
toxoди

зa 2020 o'
Bитpaти
зa 2020 o.

A. oпepaцiйнi дoxoди i витpати:

ЧистиЙ дoxiд вiд peaлiзaЦiТ
фiнaнсoвиx iнвестиц iЙ

5 0 2 0

Coбiвapтiсть peaлiзoвaниx фiнaнсoвих iнвестицiЙ 0 5 t

Iншi oпеpaцiЙнi дoхoди i витoaти 0 30 0 897
Aдмiнiстpaтивнi витpaти 0 80 0 50
Б' |ншi фiнaнсoвi дoxoди i витpaти 0 367 0 0
B. lншi дoxoди i витpaти 287 B1 637 0

Bсьoгo: 292 452 639 949
У 2020 poцi нистий дoxiд вiд peaлiзaцiT фiнaнсoвих iнвeстиЦiй склaв

фiнaноoвиx iнвестицiЙ - 2 тИс. гpH.
2 тиc. rpн' сoбiвapтiсть pеaлiзoвaниx

У 2020 poцi дooцiнкa фiнaнсoвиx iнвeстицiЙ склaдae -292тиc. гpн., yцiнкa - 286 тис. гpн
У 2019 poцi нистий дoxiд вiд peaлiзaцiТ фiнaнсoвиx iнвeстицiЙ склaв 5 тис' гpн, coбiвapтiсть pеaлiзoвaних

фiнaнсoвих iнвeстицiй - 5 тис. гpн'
У 2019 poЦi дooЦiнкa фiнaнсoвих iнвeстиЦiЙ склaдae _ 286 тtлc' гpн., yцiнкa - 367 тис. гpн.

6.7.oпepaцiйнi витpaти (тис. гpн.)

6.8. Фiнaнсoвi дoxoди тa витpaти (тис. гpн.)

6'9.Пoдaтoк нa пpибщoк
3гiднo з poздiлoм |l| пКУ <Пoдaтoк нa пpИбyтoк пiдпpиемств> пyнкг 141.6 пеpeдбaчar oсoблИвoстi oпoдaткyвaння

iнститщiв спiлЬHoгo iнвестyвaння тa сyб'еггiв Heдеpжaвнoгo пeHciЙHoгo 3aбeзпeчeнHя.
3вiльняються вiд oпoдaткyвaння кoшти спiльнoгo iнвecтyвaння, a оaMe: кoLlJтИ, внeсенi 3aсHoBHИкaMИ

кopпopaтИвнoгo фoндy' кoштИ тa iншi aктиви, зaлyveнi вiд yvaсникiв iнститyтy cпiльнoгo iнвeстyвaння' toХoдИ в|д
здiЙснення oпepацiЙ 3 aктивaМи iнститyтy спtльнoгo iнвестyвaння' дoХOдИ, нapaхoванi 3a aктИвaпltИ iнститyтy спiльнoгo
iнвeстyвaння, тa iншi дoxoди вiд дiяльнoстi iнститyтy спiльнoгo iнвестувaння (вiдсoтки зa пo3ИкaMи, opeнднi (лiзингoвi)
плaтeжi, poялтi тoщo)'

Фiнaнсoвий peзyлЬтaт дo oпoдaтКyвaння (пpибyткy абo збиткy)' визнaveниЙ y фiнaнсoвiЙ звiтнoотi Фoндy за 2020
p iк  e  збитoк y  poзм ip i  3 ,10 тис .  гpн,

ФiнaнсoвиЙ pезyлЬтaт дo oпoдaткyвaння (пpибyткy aбo збиткy), визнavениЙ y фrнaнcoвiЙ звiтнoстi Фoндy зa 2019
3битoк i  160

Haймeнyвaння пoказHикa 20.1 9 p iк.  тис.  гpн. 20120piк.  Tис.
гoн.

ФiнaнсoвиЙ pе3yлЬтaт дo oпoдaткyвaння: пpибyтot</збитoк нa кiне,ць
пeoioдv

160 - 3 1 0

Bитpaти 3 пoдaтКy нa пpибyтoк 0 0

ЧистиЙ фiнaнсoвиЙ peзУлЬтaт: пpибyтot</збитoк нa кiнець пеpioдy 160 -з69

6.10. 3вiт пpo pyx гpol lJoвиx кoштiв
3вiт пpo pyx гpoшoBиX кoштiв Фoндy зa 2019 тaзa202О piк склaдeнo КУA зa пpЯMИM Meтoдoм.
Poзгopнyтe poзкpиття сyM нaдXoдженЬ тa видaткiв гpoшoвиХ кoштiв Фoндy, щo виHИкaютЬ в peзyльтaтi

oпepaцiЙнoi, iнвecтицiЙнoT тa фiHaнсoвoТ дiяльнoстi прoтЯгoМ 2020 poкy HaBeдeнo y фopмi 3 <3вiт пpo pyx гpotloвИХ
Кoштlв).

ЧиcтиЙ pyх гpotJJoвиХ кoштiв вiд oпepaцiЙнoT дiяльнoстi зa2019 piктa2020 piк склaдae: - -5 тис. гpн', _ 113 тис.

гpH '  B iдпoв iдHo,  в  т 'ч . :
. Haдxoджeння вiд рeaлiзaцiT пpoдyкцiT (тoвapiв' poбiт, пoслyг) - 0 тис' гpH. тa 0 тИс. гpн' - зa дoгoвopaMИ кynlвлl-

пpoдaжy ц iHHиХ пaпep|в:
- Haдхoджeння вiд пoвepHеHHя aвaнсiв _ 1 тиc. гpH. тa 246 тиc. гpH. - зa дoгoвopaмИ кyпlвл|-пpoдaжy ц|HHИХ

пaпep|в  :
- тa вИтpaЧaння Ha:
- oпЛaтy тoвapiв (po6iт, пoслyг) . 5 тис' гpн' тa , l33 тИс. гpH. - вИHaгopota КУА, збepiгavy' teпoзИтapiю' ayдИтopy

тoщo:
- oплaтy aвaноiв _ 0 тис' гpн' тa 0 тИс. гpн. - зa дoГoвopaмИ кyпiвлl-пpoдax(y ц|HHиХ пaпep|в;

2019 2020

Maтеpiaльнi вИтpaтИ 0 0

Bитpaти Ha oплaтy пpaцi 0 0

Biдpaxyвaння нa сoцiaльнi зaxoдИ 0 0

Aмopтизaцiя oсHoвl- lиХ зaсoбiв i нeмaтepiaльних aкгивiв 0 0

lншi oпepaцiйнi витpaти (сoбiвapтiсть фiнaнсoвих iнвecтицiЙ' вИнaГopoдa
КУA, ayдитopy, збepiгavy, депoзитapiю' oпpилюднeHHя iнфopмaцiT' пoолyгИ
бaнкy)

448 947

Bсьoгo oпepaцiйниx витpат 448 947

2019 2020

Пpoцeнтнi дoxoди 0 0

Biдcoтки no дeпo3итнoMy paХyнкy в бaнкy 0 0

Дивiдeнди oдep)кaHi 0 0

Пpoцeнтнi витpати 0 0

l l



пIllIФ..пPo#llЖ:#J:Jl1i:liiiffi.,1"#1Tl3".]l.,,.,o,.o*"
-  пoвеpнeHнЯ авaнс iв  _  0  тис . гpн '  тa  O тис .  гpн.  -  зё  дoгoвoрaMи кyп iвл i -пpoдaжy ц iнних пaпер iв  '
-  iншi  витpaЧaнHя .0  тис .  гpн.  тa  0  тИс .  гpH.
Чиcтий pyХ гpoшoвИХ кoшт iв  в iд  iнвeстиц iйнoTд iяльнoст i  зa2О19 p iктa  2020 p iк  склaдaе:  -  5  тис .  гpн. , -2  тИс '  гpн '

вiдпoвiднo, в т.н.:
- нaдХoджeння вiд oтpИMaнИX дивiдeндiв - 0 тис. гpн. тa 0 тИс. гpH.
ЧистиЙ pyХ гpotJJoвих кoштiв вiд фiHaнсoвoT дiяльнoстi зa 2019 piк тa 2020 piк склaдae: _ 0 тис' гpн., - 0 тИс' гpH'

q i п п n в i л н n  п  т  ч

Bитpaнaння нa BИкyп влaсHИХ сepтифiкaтiв - 0 тис. гpн' тa 0 тИс' гpH.
]aгaлoм в pезyльтaтi дiяльнoстi пiдпpисмствa пpoтЯгoM 2019 poкy тa 2020 poку вiдпoвiднo ЧИстИЙ pyх гpol lJoвИХ

кoшт iв  стaнoвить _0тИс '  гp l i .  тa  -  115 тис .  гpH,
3 a л и ш o к к o l l . ' l т i в н a к i н е ц ь 2 0 2 0 p o к y 1 1 5 т И с . г p н . т a н a к i н e ц ь 2 0 1 9 p  0 т и с . г p н .
6'1.1 ,3вiт пpo влaсний кaпiтaл
3a pезyльтaтaми дiяльнoстi зa2Q20 piк Фoнд oтpиMaв збитoк y poзмipi 310 тис. гpн'
3a peзyльтaтaми дiяльнoстi зa 2019 piк 3бИтoк Фoндy стaнoвить 160 тИо. гpH..
]aгaльнa сyмa Hepoзпoдiленoгo пpибyтку стaHoM нa З1'12.2О19p. - 254 тИс. гpH; зaгaлЬHa cyмa HепoкpИтoгo

збиткy нa 31.12.2О20p склaдae 310 тис' гpн. loдaткoвий вклaдeниЙ кaпiтaл стaнoвИтЬ 906 тис, гpн.' якиЙ
сфopцoвaний пpи poзмiщeннi iнвeстицiЙниx сepтифiкaтiв вище нoмiнaлy. 3a aнaлoгiчниЙ пepioд 2020 poку пoкa3нИкИ
iдентиvнi.

Cyмa нeoплaнeнoгo кaп iтaлу 4З43 тис .  гpH.  стaHoM нa31 .12 '2Q19p '  тa  нa  31 12 '2020p '
Bилyveний кaпiтaл стaHoвив нa 31 .12.2019p. 906 тис. гpн. тa Ha 31 .12.2020p.906 тис' гpн.
|нфopмaцiю пpo влaсниЙ кaпiтaл Фoндy зe 2019 piк poзкpитo в Фopмi Ns4 <звiт пpo вЛaсHИЙ Кaпiтaл>,

7.Poзкриття iншoТ iнфopмaцii
7.1Умoвнi зoбoв.язaHня
7.1 .1 'oпoдaткyвaн ня
Bнaслiдoк нaявнoстi B yкpaTHсЬкoмy пoдaткoвoмy зaкoнoдaвствi пoлoжень' якi дoзвoляють бiльщ нiж oдин вapiaнт

тлyцaчeнHя, a тaкoж чеpeз пpaКтИкy, щo cклaлaся в Heотaбiльнoмy екoнoмiннoмy сepeдoвищi' зa ЯкoT пoдaткoвi
opгaHи дoвiлЬнo тлyмaчaтЬ aспекти eкoнoмiЧHoT дiяльнoстi, y paзi, яКщo пoдaткoвi oгpaнИ пiддaдyть сyмнiвy певнe
тлyцaченHя' зaсHoBaнe нa oЦiнЦi кеpiвництвa КУА екoнoмiчнoТ дiяльнoстi Фoндy' Ймoвipнo' щo Фoнд змyшeниЙ бyдe
сплaтити toдaткoвi пoдaткИ, штpaфи тa пeнi '  Taкa нeви3нaчeнiсть MoЖe впЛИHyти нa вapтiсть фiнaнсoвих
iнстpyмeнтiв, втpaтИ тa pезepвИ пiд знeцiнeння, a тaкo}t( нa pинкoвий piвeнь цiн нa yгoдИ. Нa дyмкy кeрiвництвa КУA
сплaтИлo yсi пoдaтки, тoмy фiнaнсoвa звiтнiсть нe мiстить peзepвiв пiд пoдaткoвi збитки. Пoдaткoвi звiти мoжyть
пepеглядaтИся вiдпoвiднимИ пoдaтКoBИMИ oргaнaMИ пpoтягoM тpьoх poкiв.

7 '1.2.Cryлiнь пoвepнeння дeбiтopськoТ зaбopгoвaнoстi тa iншиx фiнaнсoвиx aктивiв
Bнaслiдoк ситyaцi,r ' '  Якa сКлaлaсЬ в eкoнoмiцi Укpa,rни' a тaкoЖ як peзyлЬтaт eкoнoмiчнol 'нeстaбiльнoстi, щo

склaлaсЬ Ha дaтy бaлaнсy' iснye Ймoвipнiсть тoгo' щo aктИвИ не зMo)i(yтЬ бyти peaлiзoвaнi зa ТxнЬoю бaлaноoвoю
вapтiстю в xoдi звичaЙнoi дiяльнoстi Фoндy.

Cтyпiнь пoвepHeHHя циx aктивiв y знavнiй мipi зaлeжить вiд eфeктивнoстi зaxoдiв' якi знaхoдяться пoзa зoFloю
кoнтpoлю Фoндy. Cтyпiнь пoBepнeHня дебiтopсЬКoT зaбopгoвaнoстi Фoндy вИзHaЧaeтЬся нa пiдстaвi oбстaвин тa
iнфopмaцiТ, якi нaявнi Ha дaтy бaлaнсy. Ha дyмкy кеpiвництвa КУA, дoдaткoвий peзepв пiд фiнaнсoвi aктиви Фoндy нa
сьoгoднiшнiй денЬ He пoтpiбeн, BИхoдячИ 3 HaяBHИX oбстaвин тa iнфopмaцiТ'

7 .1 .3 .Cyдoв i  пoзoви
Пpoтягoм 2019 тa 2О20 poку клiентaми ЧИ пoстaчaлЬними сyдoвi пo3oви нe пoдaвaлИся.
7.2'P oзкpиття iнфopмaцiT п po гloв.язaH i стopoн и.
Bpaxoвyюни' щo ФoHд He с юpидИчнoю oсoбoю, iнфopмaцiя пpo oпepaцiТ з пoв'я3aHиMи oсoбaми нe пjдлягaе

poзкpИттю.
7.3.Цiлi тa пoлiтики yпpaвлiння фiнaнсoвими pи3икaми
Упpaвлiння pИзИкaми Mae пeplДoчepгoвe знaчeHня F,ля вeдeHня бiзнeсy i е вaжливим eлeMeHтoM Tj дiялЬнoстi '

Пoлiтикa yпpaвлiння pИзикaми сKoHцеHтpoвaHa нa нeпepедбaнyвaнoстi фiнaнcoвих pинкiв i нaцiлeнa нa мiнiмiзaцiю
пoтeнЦiЙнoгo нeгaтИвнoГo вплИвy нa фiнaнсoвi пoкaзHИки Фoндy. oпepaтивний i юpидинниЙ кoнтpoлЬ мaс нa мeтi
3aбe3пeчyвaти нaлeжHe функцioнувaнHя вHyтpiшHЬoТ пoлiтИкИ тa пpoЦедyp 3 Mетoю мiнiмiзaЦii oпepaцiЙниx i
юpИдиЧHИХ pизик iв .

Кеpiвництвo КУА визнao, щo дiяльнicть Фoндy пoв'язaHa 3 pИ3ИкaMи i вapтiоть фiнaнсoвих aктивiв y нeстaбiльнoмy
pиHкoBoMy сepедoвищi MoЖe сyтт €Bo змiнитись yнaслiдoк вплИвy сyб'екгивниx чинникiв тa oб'eктивних чинникiв,
вipoгiднiсть i нaпpямoк вплИвy якИХ 3a3дaлегiдь тoннo пepeдбaнити HеMo)l<л]Ивo' !ля Фoндy iотoтним o oпepaцiЙниЙ
pИ3ик,  a  тaкoж pИHкoвиЙ pизик тa  pи3Ик л iкв iднoст i '

Упpaвл iння pизИкaмИ кep iвництвoм КУA зд iЙснюeтЬся Ha oснoв i  рoзyм iння пpинин вИнИкHeHHя pИзИку '  к iЛЬк|сHo l
oЦiнки йoгo Мo)tшиBoгo вплИвy нa вapтiсть ЧИстИХ aктивiв тa зaстoсyBання iнстpyмeнтaрiю щoдo Йoгo пoM якшенHЯ,

Biдпoвiднo дo ЧИHHoгo зaкoнoдaBствa для Фoндy iстoтними e oЦepaцiйнuй, puнкoвuЙ, puзuк лiквidнocmi ma
кpedumнuЙ puзuк, якi с oснoвни|\Ли ри3ИкaMИ дiяльнoстi iнститyтiв спiлЬHoгo iнвестyвaння. oсoбливим видoM pИ3Икy

е систeмниЙ pИзИк _ pИ3ик вИl. lИкHeння збиткiв y зFiaчHoT кiлькoстi yстaнoв, якиЙ oбyмoвлeниЙ немoжливiстю
BИкoнaHня HиMИ cвoтХ зoбoв 'язaнь y  3в 'язкy  з  HевИкoHaнHя (нeсвoeнaснИM BИкoнaнняM) зoбoB 'Я3aнь oдн iою yстaHoвoю

внaслiдoк peaлiзaЦiТ y нel '  кpедитнoгo pи3Икy, pизикy лiквiднoстi aбo iншoгo pизикy. оИстeMHИЙ pИзИк нece 3aгpoзу

пopyшeнHя дiялЬHoотi всirТ фiнaнсoвoТ систеMи'
. oпepaцiЙнuЙ puзuк BКлючar:
pи3Ик пepсoнaлy, noв'язaниЙ з дiяMИ aбo бездiяЛьнiстю пpaцiвникiв yстaнoви (людським фaктopoм), вклюЧaюЧИ

дoпyщeнHя пoMилкИ пpИ пpoведeннi oпеpaцi.r, здiЙcнeння непpaвoмipних oпepaцiЙ, пoв'Язaнe 3 HeдoстaтHЬoto

квaлiфiкaЦioю aбo i3 злoв)кИвaннЯM пepcoнaлy, пepевищeнHя пoвHoвaжeнЬ, poзгoлoшeння iнсaйдepськoT тalaбo

кoнфiдeнЦiЙнoT iнфopмaцiТ та iншe.
Кepiвництвo КУA пoстiйнo вжиBaо 3axoдИ щoдo HaBчaHня пepсoHaлy, 3aпoбiгаl.|Hя 3лoвжИвaнHю пepсoHaлy'

3aХИстy iнсaйдepськo' i  тal aбo кoнфiдeнЦiЙнoТ iнфopмaцiT.
iнфopмaцiЙнo-технoлoгiчний pизик, пoв,язaниЙ з HедoскoHaЛoю poбoтoю iнфopмaцiЙниx тexнoлoгiЙ, сИстeM тa

npoцесiв oоpoo*и iнфopмaцiТ aбo 3 ТХ HедoстaтHiM зaХистoM, включaЮЧИ збiЙ y poбoтi пpoгpaмнoгo тalaбo тexнiчнoгo

3aбe3пeЧeцHя' oблaднaння, iнфopмaцiЙHиX сИстeM' 3aсoбiв кoмyнiкaцiT тa 3в'я3кy' пopyшeнHЯ цiлiснoстi ДaнИх тa

нoсiTв iнфopмaцii ' ,  нeсaнкцioнoвaний дoступ дo iнфopмaцiT стopoннiх oсiб тa iншe'
КУA пoстiЙнo в)кивar зaХoдИ щoдo зaпoбiгaHня настaнHю ЦЬoгo видy pИ3Икy'

t2
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пpaвoвИЙ pИ3ик, пoB.я3aнИЙ 3 HедoтpиMaнHяM yстaHoвoю BИмoг зaкoнotаBствa, дoгoвipних зoбoв'язaHЬ' a тaкo)к 3

недocтaтнЬoю пpaвoвoю 3axИщeнiстю yстaнoви aбQ 3 пpaBoвИMи пoMИлкaMи' якИХ пpИпyскaoтЬсЯ yстaHoвa пpИ

пpoBaркеHнi дiялЬнoстi.. 
КУА мaс HeoбxiдHy кiлькiсть cepтифiкoвaних пpaцiвникiB, штaтниx юpИстiв. Кepiвництвo КУA ввaжaе' щo ЧaстИHa

пoцИлoк 3a ЦиM pизИкoц e, в тolvly числi '  i  нeдoскoнaлiстю зaкoнoдaBствa, щo peгyЛюe дiяльнiсть КУA тa Фoндy,

пoст iЙн i  зм iни нopмaтивниx aкт iв '  зaгaлЬHиx стaн pИнкy ц iHниx пaпep|в .
pизиK втpaтИ ДiлoBoT peпyтaЦiT - pи3Ик BинИкHеHHя збиткiв, пoв'язaниx iз змeншeння кiлькoстi клirнтiв aбo

кo"fra,eнть oo"дy чepeз вИHИKHeнHя y сyспiльствi нeспpиятлИвoгo спpиЙняття КУA тa Фoндy, зoкpеMa Йoгo

фiнjнсoвoi стiйкoстi, якoстi пoслyг, щo нaдaються КУA. aбo Йoгo дiяльнoстi в цiлoмy' щo Moже бyти нaслiдкoм

peaлiзaцi i iншиx pизикiв. КУA ввaжaс' щo цeЙ pизик тiснo пoв,язaниЙ iз систeмним pИзИкoM'

стpaтeг iчний pизик -  pИ3Ик BИникHеHHя збитк iв '  як i  пoв 'язaн i  з  пpиЙняттям нeeфeктИвHИx упpавл iнськиx p iшень,

noмйкaй, 'ni бyли дoпyщенi пiд vaс 
. ix пpиЙнятгя, a тaКoЖ з HeHaлeжFtoю pеaлiзaцiсю piцJeнЬ' щo BИзHaЧaютЬ

стpaтeгiю дiялЬнoстi тa po3витКy Фoндy.
КУA oц iнюo тaкиЙ pизик Як Hе 3нaчHo BищИЙ зa  м iн iмaльниЙ.
pинкoвиЙ pизик -  pИ1иK BИHИкHeння фiнaнсoвих втpaт  (збитк iв) ,  як i  пoв .язaн i  з  нeсприятливoю зм iнoю pИHкoBo i

вapтoстi фiнaнсoвих iнстpyмeнтiв y 3B'язкy 3 КoлИвaнHяMи цiн нa чoтИpЬox сeгNЛeHтaХ ф|HaHcoBoгo pИHкy, ЧyтлИBИХ to

зм iни в iдcoткoвИх стaвoк:  pинкy бopгoвих ц iнниx пaпep iв ,  pинкy пaЙoвих ц iнниx пaпep|B,  вaлютHoMy pИHку l  тoBapHoMy

pиHКy '
. PuнкoвuЙ pUзUк вКлЮЧae:
пpoЦeнтHИЙ pИзик, пoв'язaниЙ 3 HeгaтивниNilи нaслiдкaми кoлИвaнHя цiн нa бopгoвi Цiннi пaпepИ тa пoхiднi

фiнaнсoвi iнстpyменти пpoЦeHтHo'i стaвКи; )

Пpoтягoм 2020 poкy КУA для Фoндy нe здiйснювaлo oпepaцiй 3 бopгoвИMИ ц|нHип/lИ пaпepaMИ тa пoх|дHИMИ

ф|HaHсoвИMИ ||tстpyMeнтaMи. Фoнд Mae B aктИвaХ бopгoвi цiннi пaпеpи, якi oблiкoвyютЬся 3a cпpaвeдлИвoю вapтiстю'

йo дopiвнюс uoo. bблiгaцi i тoB (PУФAсБУД), якi oблiкoвуютЬся в aКтИBaХ ФoHдy сyмoю ,106 тис, гpH, y 20.1 8 рoцi

dyли.знeЦiнeннi, y зв'язкy з тИM, щo Heмoжливo дoстoвipнo встaнoвИтИ вapтiсть цiнниx пaпepiв, вiдсyтня фiHaHсoвa

3в|тн lстЬ.

Фoнд не здiЙснюе oпepaцiT з пoxiдними фiнaнсoвими iHcтpyMеHтaми.
пaйoвИЙ pи3ик, пoв,язaниЙ 3 HeгaтИвHИt\ли нaслiдкaми КoлИвaнHя Цiн нa пaЙoвi цiннi пaпepи тa пoxiднi фiнaнсoвt

iнстpyмeнти, бaзoвим aКтивoM якиx е тaкi цiннi пaпepи;
ЬЪнд нe 3дiйсHЮс onepaцiТ з пoхiдними фiнaнсoвими iнстpyмeнтaми, бaзoвим aКтивoM якиx е пaЙoвi цiннi папepи,

Г.|aЙoBviЙ pИ3иК e 3HaчHИM для Фoндy, oскiльки фiнaнсoвi iнвeстицiT сфopмoвaнo 3a paХyнoК пaЙoвиx цiнних

пaпep iв '
Пpи виявлeннi тa yпpaвлiння пaйoвим pИзИкoМ здiЙснюоться пiдгoтoвкa дoстoвipних дaниx i eфeктивниx MeтotИк'

тaкИХ, яК poзpaхyF|oк pИзикoвoi вapтoстi (VaR), стpeс-тестyвaHня для oцiнки xapaктepy тa вapтoстi pИнкoBИХ пoзицiй i

для oЦiнки piвня pинкoвoгo pИзИкy' Taкoж зaстocoByотЬся бeк-тecтyвaння для пopiвняннЯ з фaктИЧнИMИ peзyЛЬтaтaMИ

oцiHoк i пpИпyщeHЬ, 3poблeнИх з вИКopистaнHяM дaниX I Meтoдик' 3aзнaЧeнИХ нижЧe-

вaлютний pизик,  пoв.язaниЙ 3 HегaтИвнИMи нaсл iдкaми КoлиBaHHя кypс iв  iнoземнИХ Baлют тa  30лoтa '

6"*  'g  3д iиснюс зoвн iLДнЬoеKoHo|MIЧHу д iяльн iсть '  He Mar  рaxyHкy y  зoлoт i ,  aЛe Maс вaлютний paхyнoк 3

HeзнaчHиMи 3aлиUJкaMИ кoшт iв '
тoвapнИЙ pИ3Ик.  пoв,язaниЙ з  F ieгaтИвHИ|\Ли нaсл iдкaми кoлИвaHHя ц iн  нa  пox iдн i  ф iнaнсoв i  iнстpyмeнти '  бaзoвим

aктИвoM якИx e тoвapИ'
Фoнд нe здiЙcнюe oпеpaЦiТ з пoxiдними фiнaнсoвими iнстpyмeнтaми' бaзoвим aктивoM якИХ e тoвaрИ,

. Puзuк лiквidнocmi - pИ3|Ак винИкнeHHя збиткiв в yстaнoви y зB'Я3кy з нeмoжливiстю свoeЧaсHoгo викoHaнHя

Фoндoм в пoвнoMy oбсязi свoТх фiнaнсoвих зoбoв,я3aHЬ, He 3a3HaвшИ пpИ цЬoMy нeпpиЙHятHИХ Bтpaт, вHaслlдoк

вiдсyтнocтi дoстaтHЬoгo oбсягy висoкoлiквiдниx aктивiв'
КУA здiЙcнюe yпpaвлiння pИ3ИкaMи пopтфелю Фoндy, в тoMy числi нa пiдстaвi oцiнки динaмiки вapтoстi ЧИстИХ

aктивiв Фoндy. Pojpaxyнoк 3a3HaЧeHoгo пoKaзнИкa для Фoндy (вiдпoвiднo BИMoг чИннoгo зaКoнoдaвствa) здiЙснюeться

1 pa3 Ha квapтaл.. 
Biдпoвiднo дo зaкoнoдaвствa для ICl iнтepвaльнoгo тa зaКpИтoгo типy 3HaЧeHня цЬoгo пoкa3нИкa poзpaxoвyoтЬся

ЩoKвapтa,1Ьнo,для lC|  iнтеpвaльнoгoтипyoптИмaлЬHeзнaчeнняпoKaзникa-зMeHLJ . leнHя Hap iBH i  нeб iльшe,1  5%'

Пpoтягoм 2020 poкy 3a3HaЧeнИЙ пoКaзнИк Фoндy стaнoвив:
3a пеpшиЙ квapтaл - <<.2,768119973ok>> y пopiвHяHнi з 31 ' 12.2019 poкy;

3a дpyгиЙ квapтaл - (.17,6578385%> y пopiвняннi з 31 '03.2020 poкy;

3a тpeтiй квapтaл - <<-8,749З9226%> y пopiвняннi з 30'06.2020 poкy;

3a чeтвepтий квapтaл - <<-16,o75824%> y пopiвняннi з 30.09.2020 poкy.

|нфopмaцiя щoдo HerцИскo||тoBaнИХ плaтeжiв зa фiнaнсoвиМИ 3oбoB'я3aНнями Фoндy в poзpiзi стpoкiв пoгaшeHHя

чиHoM в

Piк, щo зaкiнчився 31 гpyдня 2019
poкy

to 1 мiсяця Biд 1 мiсяця
дo 3 мiсяцiв

Biд 3 мiсяцiв
дo 1 poкy

Biд 1 poкy
дo 5 poкiв

Бiльшe 5
poк iв

Bсьoгo

Кoooткoстpoкoвl пo3ИкИ oaHкa 0 0 0 0 0 0

Topгoвeльнa тa IHшa кpедитopсЬKa
3aбopгoвaнiстЬ

А 1 4 o l 1 7 0 96

Пoтoчнa зaбopгoвaнiстЬ зa
дoвгoстpoкoBиMИ 3oбoв'я3aHHяM И

0 0 0 0 0 0

Bсьoгo 4 1 4 o l 1 7 0 96

Piк, щo зaкi}|чився 31 гpудня 2020
poкy

Дo 1 мiсяця Biд,t  м icяця
дo 3 мiсяцiв

Biд  3  м iсяц iв
дo 1 poкy

Biд 1 poкy
дo 5 poкiв

Бiльшe 5
poк iв

Bсьoгo

кopoтKoстpoкoвi пoзики бaнкa 0 0 0 0- 0 0

Тopгoвeльнa тa IHЦJa кpeдИтoрсЬКa
зaбopгoвaнiстЬ

0 7 0 5 0 1 2

Пoтoчнa 3aбopгoBaнiстЬ 3a

дoBгocтpoкoвИми зoбoв'я3aннями
0 0 0 0 0 0

I J



ПPиMI. I .ки  Дo Рt t lHo i  ФIнАнсoBo i  lB ITнoсTI
ПIДIФ <ПРoMII rBЕсT-кЕPAМЕт)  зА P lк .  l t l o  зAкIнЧиBся J l . l2 .2020 Рoк) ,

Bсьoro 0 7 0 6 0 t z

aHo[л Ha З112.2020 aКтивiв Фoндv стaнoвилa зaгaлЬнV cY|\J'v 777 т|Ac'poкy сyMa yц|нкИ ФoHдy лЬнy сyMy
. Кpe)umнuй puзuк _ pИзиК вИHИкнeHня фiнaнсoвиx Bтpaт (збИTкiв) Фoндy BHaслiдoк HeBИкoHaНHЯ в пoвHoMy

oбсязi aбo Heпoвнoгo BикoнaнHя кoHтpaгeнтoм свoТx фiнaнсoвИХ 3oбoв'я3aнЬ пеpeд Фoндoм вiдпoвiдНo дo yмoв
дoгoвopy. Poзмip 3биткiв y ЦЬoMy випaдкy пoв'я3aнИЙ iз сyмoю HeвикoHaHoгo 3oбoв'я3aHня'

Moдeль oцiнки кpeдитниx pизикiв Фoндy зaзнaчeнa y Пoлoжeннi <Пpo opгaнiзaцiю бyxгaлтepсЬкoгo oблiкy тa
oблiкoвy пoлiтикy> (Haкaз Ne 38l2-o['вiд29.12.2017 poкy) Фoндy.

Cтaнoм Ha 01.01.2019 poкy Фoнд Maв дeбiтopськy зaбopгoвaнiстЬ y poзMipi 50 тиc. гpн'
Cтaнoм нa 31 '12.2О19 poкy Фoнд Mae нaстyпHИх дeбiтopiв зa гpoшoвoю дебiтopськoю 3aбopгoвaHiстю:
ПpAТ <|К ( IHЕкo)  . .Qeб iтop 1
3aбopгoвaнiсть.Qeбiтopa 1 стaнoм нa31 .12.2019 стaHoвИтЬ сyму y poзмipi 293 000,00 гpн'
B iдпoв iднo дo yклaдeнo l 'дoдaткoвo i  yгoдИ дo f loгoвopy кoMiс i i  N9БК-17 l18:КУА-7 l1B в iд  02 ,05 ,20 ,18p.  в iд

07.12'2018p.. leбiтop 1 мaв пoвepнути дo 21 '12'2О18p' гpoшoвi кoцJтИ y сyмi 43 тис' гpн'
B iдпoв iднo дo yклaденo l 'дoдaткoвoТ yгoди дo.{oгoвopy кoм iс iT  N9БК.19/18;КУА-8/18 в iд  01 ,06 ,201Bp '  в iд

О7.12'2018p..[eбiтop 1 мaв пoвернути дo 21 '12'2018p' гpoшoвi кotl lтИ y сyмi 90 тис, гpl].
Biдпoвiднo дo yклaдeHol дoдaткoвol '  УгotИ дo f loгoвopy кoMiсiT N9БК-23/1B;КУA-10/18 вiд О2-О7 .2О18p- вiд

07.12.2018p' Дебiтop 1 мав пoвepнути ̂ o 21 '12'2О18p' гpoшoвi кoштИ y cyмi 90 тИс' гpI-i.
Biдпoвiднo дo yклaдeHo'i дoдaткoвol УгotИ дo loгoвopy кoMiсi i  N9БК-28l18'KУ^-12l1B вiд 0З,09'2018р' вiд

О7.12 '2018p ' . [eб iтop 1  мaв пoвеpнути дo 21 '12 '2О18p гpoшoв i  кoI . l JтИ y  сyм i  20  тИс '  гpH '
3aгaльнa оyмa BиMoг дo leбiтopa 1 склaдaлa 24З тиc. гpн. Bимoгa Фoндy leбiтopoм 

.1 нe бyлa викoнaнa.
Cтaнoм нaЗ1.12.2Q19 poкy вapтiсть дебiтopськoi зaбopгoвaнoстi - 50 тис. гpн.
Пpoтягoм 2О20 poку бyлo здiйcненo вiдстyпленHя пpaвa виМoгИ вiд ПpAТ (lК (lHEКo)) дo ПpAТ (КotMпЛЕкс

(лIиИБ|ДсЬкИЙ>. Peзyльтaт - пpибyтoк y poзмipi 243тиc. гpн.
Пpoтягoм 2020 poку ПpAТ <КoMПлЕКс (ЛИБIДсЬКИЙ <здiЙснив пoгaЦJeння бopгy нa cуму 246 тИс. гpн.
Фoнд вистaвив BиMoгy нa сплaтy 12О тиc. гpн бopгy. Bимoгa вИкoHaнa y poзмipi 103 тис. гpн. Фoнд здiЙснив yцiнку

вapтoстi дебiтopсЬкoT зaбopгoвaнoстi нa 17 тис. гpH.
3aгaльниЙ бopг ПpAТ <кoMпЛЕкс (ЛИБ|ДсЬКИЙ> стaнoм нa 31 '12.2020 poкy 46,5 тис, гpн' Bapтiсть

дебiтopськoТ зaбopгoвaнoстi _ 29,5 тИс. гpH.
8' Упpaвлiння кaпiталoм

КУA здiйснюе yпpaвлiHHя кaпiтaлoм (aкгивaми)'Фoндy 3 Meтoю дoсягнeння нaстyпниx цiлeй:
. 3бepeгги спpoмoжнiсть Фoнду пpoдoв)кyвaтИ свoю дiяльнiсть тaк, щoб вiн забeзпeнyвaв дoхiд для yuaсникiв

Фoндy тa B|А|.|лaтИ iHLДИM 3aЦiкaBлeHИM стopoHaM;
. зaбе3пеЧитИ Haлe)<HИЙ пpибутoк yЧaснИкaПir Фoндy зaвдяки дивеpсифiкaЦiТ iнвeстИцiЙнoгo пopтфeлю Фoндy'

мiнiмiзaцi. i  pизикiв, нa якi нapaжaеться Фoнд, тa вИкoнaнHя iншиx фyнкцiЙ, встaHoBлeHИХ 3aкoHoдaBствoM'
КУA здiйcнюr oгляд стpyктypи кaпiтaлy (aюгивiв) Фoндy на пoстiйнiй oснoвi '  Пpи цьoмy КУА aнaлiзyо вapтiсть

кaпiтaлy (aктивiв) тa пpИтaMaнHi йoгo складoвиM pИ3ики. Hа oснoвi oтpиlvlaHиx виснoвкiв КУA здiЙснюс peгyЛЮвaHHЯ
кaпiтaлy (aктивiв) Фoндy шляхoм вiднyжeнняlпpидбatуя-фrнaнсoвИx iнстpyмeнтiв тa iншиx aктивiв, вiдпoвiднo дo
|нвeстицiйнoТ деKлapaЦiT Фoндy' /,

9. п96iТ пiсля дaти бaлaнсy
Cпpиятливi тa HeспpИятливi пoдiТ мiж дaтoю'склaдaHHя Щaнсy iдaтoю зaтвеpд)кеHHя фiHaнсoвoi звiтнoстi дo

вИпyскy He MaлИ M|сЦe, ! -- i-p.] '
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