
ПPиMlTкll Дo PIЧнoi ФIЕAнсoBoi звггнoсТI
пIДIФ <dIPOмIEBЕсT-кЕPAМЕT) зA PIк' щo зAкIнIIився 31'l2.2021 PoкУ

ПPиMITки Дo ФIIIAIIсoBoi зBITI{oсTI ПIДIФ (ПPOMIIIBЕсT-кЕPAMЕT>
ЗA РIк. Цo ЗAкIIIЧиBся 31 гPУДI{я 2021 PoкУ

1.Зaгaльнa iнфoрмaцiя
ПPo IIAйOBиЙ II{TЕPBAЛЬниЙ ДиBЕPсиФIкOBAIIиЙ IIIBЕсTицIЙIIиЙ ФotlД (IIPOMIIIBЕсT-

кЕPAM-ЕT)
TOBAPисTBA з oБMЕ)ItEIIoIo BIДIIOBIДAЛЬI{IсTIо

<кOMIIAI{Iя З УПPABЛIIIIIя AкTиBAМи dIIЕ'кO-IнBЕсT) (нaдaлi -

1.1.Biдoмoстi пpo кolrtпaнiro 3 yПрaBЛirrIIя aктивдl}lи
Пoвне нaйменyBaння кoМПaнii з yпpaвлiння aкTивaми - TOBAPИсTBO З oБМЕ)кЕF{oЮ BI.цПOBIДAЛЬнICTЮ

кКOМIIAHШ з УITPABшIIнJI AкTиBAМи (ILIЕкO.IIIBЕСT> (дaлi Кoмпaнiя aбo КУA).
Кoд зa e.ЦPПoУ 21599.716'
МiсЦезнaхoдясeння: 03039, м. КиiЪ, вyл. Микoли Гpiттненкa, бyдинoк l8, нoмеp телeфoнy тa фaкcy: (044)224-92-60.
Bи.ц .цйльнoстi зa КBЕ.Ц:
66.30 Упpaвлiння фондaми.
Кoмпaнiя ЗapeссTpoвaнa Гoлoсiiвськorо paйoннoro в мiстi Кисвi.цеpж.lBHoIo aдмiнiстpaцiсro 20.01.2004p.
Кoмпaнiя мaс Лiцензiro нa пpoвa.ц)I(ення пpoфесiйнoi .цiяльнoотi нa фoндoвoму pиHкy _ .цiяльнoстi з yпpaвлiння aктиBaМи

iнстиryuiйних iнвестopiв (дiяльнoстi з yпpaвлiнtlя aктlвaми), щo Bи,цaI{a Haцioнaльнolо кoмiсiсro з цiнниx пaпеpiв Ta фoн.цoBoГo
pинкy (нaлa,тi - FrкЦПФP) згiднo pitпення Ns 146 вiд 09.02.20|6 poкy, cтpoк лii з |9.04.2016 poкy неoбмеrкений.

Генepальний Диpектop - Бopoдинeць oленa Biктopiвна.
2.Зaгальнa oсновa фоpмyвaння фiнaнсoвоiзвiтнoстi

Фiнaнcoвa звiтнicть Фoндy с фiнaноoвotо звiтнiстто Зaг.ulЬlloгo ПpизнaченIlя' якa cфopмoвaнa з мeToЮ ДoсToвlpнo пoДaння

фiнaнсoвoгo сTaнy, фiнalrcoвих pеЗyлЬтaтiв .цйльнocтi Ta гporПoвиХ пoтoкiв Фoндy для зa.цoвoЛеннJl iнфopмauiйних пoщeб
IIIиpокoгo кoлa кopисTувaнiв пpи пpийняттi ними екoнoмiчних рitшень.

Кoнцептyaльнoю oснoBoю фiнaнсoвoi звiтностi Фондy зa piк, шo зaкiнчився 31 гpyлня 2021l poку, с Мiжнapoднi сTaнДapTи

фiнaнсoвoi звiтнoотi (МсФз), вIс'lIoчaIoчи Мiяснapoлнi стaнДapTи бyхгалтеpcькoгo oблiкy (МCБo) тa Tл}tlaчeння (КTМФЗ'

ПКT), видaнi PaДorо з Мilкнapoдrиx стaндapтiв бyхгaлтеpськoгo oблiкy (PМCБo)' B pr.цaкцii чиннiй нa l сiчня 20l8 poку, Що
oфiuiйно oпpи.lподненнi нa Brб-сaйтi Мiнiстеpствa фiнaнciв Укpai.ни.

Пi.цгoтовленa КУA фiнaнсoвa звiтнiсть чiткo тa без бy.Ць-якиx зaстеpея(ень вi.цпoвi.цae всiм вимoгaм ЧиIlIlих МCФ3 з

BpaxyвalrняМ змiн, внесениx PМсБo, ДoтpиМaнIUI яких зaбезпе.lyс дoстoвipне пo,цaI{I{я iнфopмaцii в фiнaнсoвiй звiтнocтi, a сaме,

дopеuноi, дoстовipнoi, зiстaвнoi тa зpoзylliлoi iнфоpмauiТ.
Пpи фopмрaннi фiнaнcoвoi звiтroстi КУA кеpyвaлoся Taкoя{ BиМoгaМи нaцioнaлЬниx зaкoнo,цzrвчих тa нopмaтивних aктiв

щoдo opгaнiзaцii i ведення буxrа'rтеpськoгo oбЛiкy Ta скЛaДaнн'l фiнaноoвoi звiтнoстi в УкpaiЪi' якi не пpoтиpiчaть вимoгaм
МсФ3.

У пopтфeлi Фoндy вiдсyтнi aктиви (aкцii, кopпopaтивнi пpaвa) з чacткolo волo.цiнням 50 i бiльrпе вiДоoткiв. Bpaхoв1,lони
пoлo)кеltllя МCФз l0 кКoноoлi,цoвaнa фiнaнсoвa звiтнicть> Фoнд не кoнcoлiдye фiнaнсовy звiтнiоть.

2.2.MсФз' якi прийнятi, aле ще не нaбyли чипнoстi
B сюraдi МCФ3, oфiцiйнo нaведеIlих нa вrб.сaйтi Мiнiстеpcтвa фiнaнсiв Укpaiни, oпpилIoднеI{o сTaн.цapT MCФз 16

кopендa>' який нaбyвae lиннoстi 0 l сiчня 20 l 9 poкy.
Зa pirшенням кrpiBництBa кУA МCФз 16 кopендa> Дo дaти нaбyтгя чиннoстi t{е зaсToсoByсTЬся.
o.riкyеться, щo зaстocyвaння MCФЗ 16 кopендa> не бy.Це МaTи вI1лиB нa фiнaнсoвy звiтнiсть Toвapиотвa, вpa"хoB).ючи' щo

ФoнД не с opендapeM.
2.3.Bалютa пoДaння звiтlroстi тa фyнкцioнaльнa BаЛк)тa' сryпiнь oкpyглrнIrя
Bа''Iютa Пoдallня звiTlroстi вi.цпoвiдaе фyнкцioнaльнiй вaшотi, якolo с нaцioнaльнa BaJIIoTa Укpaiни - ГpиBня' сIоIaденa y

тисячax гpиве}iЬ. oКpyГЛеltиХ дo цiлиx тисяч.
2.4.Пpипушення пpо бeзпеpеpвнiсть дiяльнoстi
Фiнaнсoва звiтнicть Фoндy пiДгoтoвЛeнa нa oснoвi пpинципy безпеpеpвнoстi .цiяльнoстi, який пеpeдбaчaс з.цaтнiсть Фoн.цy

pеалiзoврaти сBoi aкTиBи Ta BикoIl}ъaTи свoi зoбoв'язalrшl B пpoцrci здiйснення зBичaйнoi ,цiяльнoстi. Pезyльтaт aнaлiзy

Ь..n.р.p""o.'i .цiяльнoстi oфopМJtroсTься пpoToкoЛoМ Зaгaльних збopiв уlaсникiв КУA. Фiнaнсoвa звiтнicть не вкJIIoчaс

I

.ЦиBЕPсиФIкoBAнии lнBЕCTиtttI4I{ии ФoнД
(IIPoМIIIBЕсT-кЕPAMЕT>) TOBAPиСТBA з oБMЕжЕHoЮ

Ю (кOМI]AнU{ З Уi]PABЛIIilt,I AкTИBAМи кIHЕКO.IHBЕСT>
Ф (ПPOMIIIBЕсT.кЕPAMЕT)

Пaйoвий iнтеpвaпьний дивеpсифiкoвarrий iтrвестицiйний фoнд

Cвiдoцтвo гlpo внесенItя iнстl,rтyry спiльнoгo iнвeсцъaння До сдинoгo дep)кaвIlогo
pессTpy i н стит}тi в сп iльнoгo iнвест}ъaнrrя j!!206- l
.{aтaвнесення ICI дo €IPICI l0 сеpпня 2005 poкy.
.{aтa видaнi свi.цoцтвa 25 сеpпlrя 20l l poкy.
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Iнвест)ъaння y пpoМисловy (в томy числi бy.цiBеЛьнy, тоpгiвельнy, еЕеpгеTI.чIry,
мeтalryргiйнy, мarпинoбyдiвнy) гaлyзь, гaпyзi iнфopмaцiйниx технoлoгiй, фiнaнсoвy,
стpaхoBy тa фiнaноoвo -кpеДитIry дiяльнiсть, iнвeсryвaння в пiдпpиrмствa, якi нaдaroть в
opен,цy aбo ексгшyaтauiю власне aбo opендoвaHе неpyхoMe мaйно. rшляxoM зaлгleння
кorштiв в коpпopaтlвнi пpaвa, uirrнi пaпеpи' неpцoмiсть пiдпpисмств. зzшHaчениx гaпyзей
з ypaх)ъaнI{ям oбМе)кенЬ, всTilltoвлeнrD( чи}tI{иM зaкoltoдaBстBoм Ущaiни тa в iнпri
aктиBи, не забopoненi чинниМ зaкorro.цaBством Укpaiш.

3aкoнo.цaвствo i нopмaтивнi дoкyМrltти' якi вгrливaroть нa екoнoмiuнy ситyaцiто в Укpaiнi'
с llpе.цметoМ нaстиx змiн, тoмy aкTиви й опеpaцii Фoндy мoт<yть НapыкaтИcЯ нa pизик y
paзi пoгiprпеlтня пoлiтичнoТ i екoнoмiчнoi сиryaцii, B тoМу числi й y зв.язкy з



пPип{ITки дo PIчfloi ФIЕAЕсoBoi звппoстr
IIuIIФ <<IIPoМIEBEст.кЕPAIvIЕT> зA PIк. Iцo 3AкIЕчИBсЯ 31.|2.202| PoКУ

кopигyBaння' якi неoбxiднo бyлo б пpoвести в ToМy випa.цкy' якби Фoнд не мiг пpoдoв)Iшти IIoДzrлЬIIIе зДiйснeння фiнaнсoвo.
гoоПoдapсЬкoi дiяльнoстi вi.цпoвi.цнo дo пpинципiв безперepвностi дiяльнoстi.

oцirпolочи дopе.lнiоть пpиrryщelrня пpo безпеpepвнiсть, 1пpaвлiнський пеpсoнa''I беpе .цo }ъaГи Bcю нaявнy iнфopмauiю
щo.цo мaйбyтI{ьoгo - щoнaймeнцIr нa 12 мiсяцiв з, кiнця звiтнoгo перioдy' алe не oбмеж}тoчисЬ циМ пеpioдoм.

2.5,Рirпення пpo зaтBeрД)кення фiнaнсoвoi звiтнoстi
Фiнatrсовa звiтнiсть Фoндy зaтвepдэкеI{a дo Bигryскy 23.02.2|p. Звiти пi.цписyloться ГенеpальниМдиpeктopoМ Ta ГoлoвниМ

бyхгaлтеpoм КУA, тa BиIloсятЬся Ila зaTвepд)I(енIUI зaгaлЬI{иMи збopaми уraсникiв. Hi уraсники КУA, нi iнrпi oсoби не мaюTЬ
IIpавa BнoсиTи змiни Дo цiеi фiнaнсoвoi звiтнoстi пiсля iТ зaтвеpд)l(еHнJI Дo випyскy.

2.6.Звiтпий перioД фilraнсoвoTзвiтнoстi
Звiтrим пеpio,цoМ, зa ЯYJlй, фopмyеться фiнaнсoвa звiтнiсть, BBzDкarться кaлендapний рiк' Toбтo пepioд з 0l сiчня пo 31

гpyДня 202l poкy.
2.7.oснoви пiдгoтoвки, 3aтBepД2кенIrя i пoДання фiнaнсoвoi звiтнoстi
.{aнa фiнaнсoвa звiтнiсть пiдгoтoвленa y вiдпoвiднoстi ,цo Мiхс{apoдIrиx стaндapтiв фiнaнсoвoi звiтнoстi, дo (ПoЛoя(ення прo

3.1. Cyггсвi пoЛo)I(еtlня oбЛiкоBoi пoЛiTrrки
opгaнiзaцiя i метoдoлoгiя буxгалтеpськoгo oбЛiкy Фoндy здiйсшоеться вi,цпoвiДнo .цo кПoлorкення пpo opгatriзaцiю

бyхгaлтеpськoгo oблiкy "Гa oблiкoвy пoлiтикy> ПAЙoBoгo IIITЕPBAЛьIIOгO ДиBЕPсиФIItoBAIIoгo
IIIBЕсTицIЙI{OгO ФotlДУ <IIPOМIIIBЕсT-кEPAМЕT>>' зaтвеpдяtенoгo Haкaзoм ToB кКУA кIHЕКo-IHBECT> пpo
opгaнiзaцiю б1xгaлтеpськoгo oблiкy тa oблiкoвy пoлiтикy л.938/2-0.ц вiд29.|2.20|.7 p., якe сфopмoвaне вi.цпoвiДHo дo виMoг
Мiжнapoдних отaндapтiв фiнaнсoвoi зBiTIroстi. Biдпoвiдaльним за opгaнiзaцiю oблiкoвoi, кolrтpoлЬIroi й aнaпiтичнoi poбoTи y
Фoндi с Генеpальний диpекTop КУA, яке здiйсIilос yпpaвлiння alсгивaми Фoндy вiдпoвiднo Дo зaкoнo.цaвствa. Зaбезпечення
бyхга'ттеpськoгo oблiкy y Фoндi викoнye вiддiл бyхгaлтеpii КУA нa чoлi з ГoлoBниМ б1xгшrтеpoм.

IIд фiнaнсoвa звiтнicть пiдгoтoвлeнa нa oснoвi iстopиянoi сoбiвapтoстi тa сцpaBедлиBoi вapтoстi aбo aмopтизaцiйнoi
сoбiвapтocтi oкpeмиx фiнaнсoвих iнстpyментiв вiдпoвiднo .цo МCФЗ 9 кФiнaнсoвi iнсщyмeнти>. oцiнкa спp.lBеДлиBoi вapтoстi
з.цiйснroсться з BикopиcTaнIUlм метoДiв oцiнки фiнaнсoвиx iнстpрlенTiв' дoзBoлениx МCФЗ 13 <oцiнки зa cпpaвe.ЩIиBoю
вapтiстю>. Taкi метo.ци oцiнки вкrпoчaютЬ Bикopистaш{ll спpаведпивoi ваpтoстi як цiни, якa бyлa б щимaнa зa Ilpo,цa)к {lкTивy'
aбo сплaченa зa пepедaчy зoбoв'язaння y звиuaйнiй oпеpшlii мiхt уraсникaми pиIrкy Нa Да;ry oцiнки. Зoкpeмa, викopистaнн'l
бipхtoвих кoтиp}ъallь aбo ,цaних пpo пoтoчrry pинкoBy вapтiсть iнrшoгo aнaлoгiчнoгo зa xapактеpoм iнстpyментy, aнaлiз

,циокoI{тoBtlIIих гpoIIIoBих пoтoкiв aбo iнrпi мoделi визнaченIilI спpaBе.цЛивoi вapтoотi. Пеpедбauрaнa спpaвeдливa вapтiсть

фiнaнсoвиx aктивiв i зoбoв'язaнь визнaчaеться з викopиотaнIUlм наявнoi iнфopмaцii пpo pинoк i вiдпoвi.цниx метoдiв oцiнки'
3.2. Зaгaльнi Iloлoжeння шIoДo oблiкoвиx пoлiтик
3.2.1' ocнoва фopмувaння oблiкoвuх noлimuк
oблiкoвi пoлiтики . кoнщeтнi пpиrrциПи' oснoBи' дoмoвленoотi, Пpilвилa тa пpaктикa' зaстoоoвaнi сyб'сктом ГoсПo,цaploвaння

пpи cкlaдaннi тa пoдaннi фiнaнсoвoi звiтностi. МCФЗ нaвoдить oблiкoвi пoлiтики, якi, зa виснoвкoм PMCБO, ДiltoTь зМoгy
cкJIaсти тaкy фiнaноoвy звiтнiсть, якa мiститиме дopечl{y тa дoстoвipнy iнфopмaцiro пpo oпеpauii, iнIпi пoдiТ тa yМoви' .цo якиx
BoI{и зaстoсoByloться. Taкi цoлiтики не слiд зaстoсoByвaTи, якщo вплив Тx зaстoсрaння е IlесyтTсBиМ.

oблiкoвa пoлiтикa Фoндy poзpoбленa тa зaтBеpД)I(енa кеpiвництвoм КУA вiдпoвiдI{o дo BиМoг MсБo 8 кoблiкoвi пoлiтики,
змiни в oблiкoвиx oцiнкax тa пoМилки)) тa iнrшиx чинних МCФЗ, зoкpeМa' MсФз 9 кФiнaнсoвi iнстpуъleнти> тa МCФЗ 15 <,Цoхiд
вiд .цoгoвopiв з клiентaми>.
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ooлlкv тa ooЛlкoB якa М Bимoг MUФЗ.

.{aтa зaтвеp.Цження фiнaнсoвoi
звiтнoстi .IIo BиIТYскv

23 rпотoгo 2022 poку

Звiтrппl пеpioл фiнaнсoвoi
звiтroстi

Кaпендapний piк, тoбтo пеpioд з 0 l сiчня пo 3 l гpyдня 202| pol<у

Bаrпoтa звiтнoстi Фiнaноoвa звiтнiоть сюta.ценa Y гporцoвiй o.циницi Укpaihи _ гpt,внi
oдиниця вимipy Ba,тoтa пo,Цaннll звiтнoотi вi.цпoвiдaе фyнкuioнaльнiй вarпoтi, якoro с нaцioнaЛьIla BiUIIoTa

Укpai.ни _ фивнЯ' скJIaдеI{a y тисяч:rx гpиBеIIЬ. Bсi дaнi фiнaнсoвoi звiтнoстi oкpщлeнi з
тoчнiспo.цo цiлиx тисяч гpиBень.

Iлентифiкaшiя фiнaнсoвoi
звiтнoстi

Фiнaнсoвa звiтнiсть Фoндy е фiнaнсoвoю звiтнiстro 3aгаJIЬI{oгo пpизнaЧrнIUI, якa
офopмoвaнa з метoю дoотoвipнoгo пoдaннJI фiнaнсoвoгo стaнy, фiнaнсoвиx pезyльтaтiв
дiяльнoотi, pyxy гporпoBиx пoтoкiв тa влaснoгo кaпiтalry i Пpимiтoк дo pi.rнoi фiнaноoвoi
звiтнoстi за звiтний пеpioд, якa с кopисlloю Для IIIиpoкoгo кoЛa кopиоTyBaчlв Пpи
пpийняTтi ними екoнoм iчниx pirпень.

Cклaд фiнaнсoвoi звiтнoстi Пеpeлiк тa нaзBи фopм фiнaнсoвoi звiтнoстi Фoндy вiдпoвi.цaloть BимoгaM, всTаIloвлениМ
нП(с)Бo l <Зaгa;ьнi Bимoги дo фiнaнсoвoi звiтнoстi>.
Фiнaнсoвa звiтнiсть Фoн.Цy вкlпоuaе нaстyпнi фopми: Фopмa ЛЪ l-Бaлaно (Звiт пpo

фiнaнсoвий стalr) нa 3|'|2.2021p; Фopмa Nэ2-Звiт пpo фiнaнсoвi peзyльтaти (Звiт пpo
с1кyпний лоxiл) зa 2021.; Фopмa J,,lb 3. Звiт пpo p}x гpoliloвих кorптiв (зa пpямим метo,цoм)
зa 202|p; Фopмa Nэ4 _ Звiт пpo BЛaснI4Ii кaпiтaп зa 202|.; пpимiтки лo piннoi фiнaнcoвoi
звiтнoстi зa 2021p., щo мiотять cтуlслlй BикJIaД оyттеBиx oблiкoвиx пoлiтик тa iнrпi
пoястповaпьнi пpимiтки' ск.пaДeнi згiднo вимoг МсБo l кПo.цaння фiнaнсoвoi звiтнoстi>.

Pitпення пpo oприlIIодненIU{

фiнaнсoвoi звiтнoстi
Фiнансoвa звiтнiсть IIIДIФ кIIPOMIHBЕсT-кЕРANIЕT> зaтвеpдяtенa дo випyскy. 3вiти
пiДrrисyloтьоя Генеpaльним диpеIсгopoм тa Гoлoвним бyхгaлтеpoм ToB (кУA кIHЕКo-
IнBЕCT), тa BиIloсятЬся нa зaтBеpдx(енIUI зaгaльниМи збopaми уraсникiв. Hi уraсники
Кoмпaнi! нi irшi oсoби не MaIoть пpaBа Bнoсити змiни дo цiсi фiнaнсoвoi звiтнoстi пiсля iJ
зaтвеp.ц)I(еI{Irя дo виrryскy.
Згiдro з кПopядкoм тa oбсягoм poзкpиTгя iнфopмaцii пpo pезyльтaти ,Цiяльнoстi ICI>
пеpeдбauенo poздiпoм V Пoлolкення Nl343 poзмicтити нa сaйтi http://stoсkmarket.gov.ua/
не пiзнilпе 0l квiтня poкy' I{aстyпнoгo зa звiтним, IracЦтIlry iнфopмauiю:
о дoвiдсy пpo вapтiсть чиотиx aкпвiв (дoдaтoк 5);
о фiнaнсoвy звiтнiсть y сюraдi бaлaнсy (звiry пpo фiнaнсoвий стaн) тa звiry пpo

фiншlсoвi pезyJlьтaти (звiry пpo сyкyпний доxiд)'
Taкox ця iнфopмaцiя poзкpиBaeтЬся IпJUIxoм poзмiщeння нa вЛaснoМy веб-сaйтi КУA
(www. inеko.i nvеst. соm) ̂

Принципи веДеннJI

бvxга..rтеpськoгo oблiк.l
Бyxгaлтеpськiй oблiк веДеться y вiдпoвiднoстi .цo зaкoнoдaвствa Укpaiни.

3. Пpинципи oблiкoвoi пoлiтпки
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3.2'2. Iнфopмацiя npo змiнu в oблiкoвuх пoлimuках
Фoнд oбиpae тa зaстoсoвye свoi oблiкoвi пoлiтики пoслiдoвнo для пoдiбниx oпеpaцii; iнIпиx пoДii aбo 1ъtoв, якщo МсФ3

кol{кpeп{o I{e BиМaгar aбo не дoзвoляс BизнaчеIlня кaтегopii стaтеil, цlя якlтх iнпri пoлiтики Мo}кyть бyти дopеuними.
3 l сiчня 2018 poкy КУA зaотoсoвyr МCФЗ 15 к.{oxiд вiд дoгoвopiв з клiснTaми). Фoнд oтpимyе oснoвний дoхiд BiД

oпеpauiй з цiнними пaпrpaМи. Зaстoсрaння МсФз 15 кДoхiд вiд дoгoвopiв з шrieнтaми> нa вiдoбpaження pезyльтaтiв
дiяльностi не Мaло сyTTсвoгo BIIлиBy.

Кеpiвництвoм КУA бyлo пpийнятo рiшelrня пpo зaстoсyвaння МСФ3 9 <Фiнaнсoвi iнсщyменти> ДЛя Фoндy з l ciчrrя 2015
poкy (зaстoсyвaнrrя МCФЗ paнiIпе дaти нaбyтгя чиннoстi дoзвoпяеться). Зoкpeмa, нoвi вимoги дo к.гlaсифiкaцii фiнaнсoвиx
aктивiв i зoбoв'язaнь.

З l сiчня 2018 poкy МсФз 9 <Фiнaнсoвi iнсщyмeнти> Мaс I{oBy pедaкцirо' якa сеpед irппoгo пеpедбaнас змiнy пiдхoдiв дo
3МeнIIIення кopиснoстi фiнaнсoвIоr iнстp1ъlентiв. Bpaхoв1тovи к.пaоифiкauiro фiнaнсовиx aкTивiB' щo викopистoByеться Фoн'цoМ'
poзpaхyнoк oriкyвaних кpедитниx збиткiв зacтoсoвyeтьcя дo фiнaноoвих aктивiв, щo oцirilоються зa aмopтизoвaнoro вapтiстro.
Iнфopмaцiя пpo oблiкoBi пoлiтIд<и щoДo oчiкyвalrих кpедиТниx збиткiв Ilzlве.цeнa y пpимiтцi З.З.3., a iнфopмaцй щo сyми,
oбyМoвлеIri oчiкyBaними кpедитними збиткaми IrаBедeIra y poздiлi 7 Пpимiтoк.

3.2,3. Фoplttа mа lrаЗвu фiнaнcoвuх звimiв
Пepелiк тa Ilaзви фopм фiнaнсoвoi звiтнoстi Фoндy вi,цroвiдilloть вимoгaМ, BстaнoBленим нII(C)БO l <Зaгaльнi Bимoги Дo

фiнaнсoвoi звiтнoстi>i, тa фopми Пpимiтoк, щo poзpoбленi y вiдIoвiднocтi дo МCФЗ.
3.2'4. Mеmodu nodaння iнфopмоцil у фiнaнcoвuх звimах
Згiднo МCФ3 тa Bpzlхoв),Ioчи нП(C)Бo l Звiт пpo cyrqrпний .цoxi.ц пepе.цбaчa€ пoдaЕI{ll виIpaт' BизIlaних y пpибyткy aбo

збиTкy' зa юraсифiкш1iсro, oснoвaнoro нa метoдi кфyнrсдii Bитpaт)) aбo ксoбiвapтoстi peалiзaцii>, згi.цIro з яким виTpaTи
к;laсифiкyють вiдпoвiднo дo ii фyнкIдiй як чaстиyи оoбiBapтoстi чи' I{aпpикJIaД, Bитpaт нa 3б}"Т aбo aдмiнiстpатlвнy дiяльнiсть.

Пpедстaвпення гpoпIoвих пoтoкiв вiд oпеpацiйнoi дiяльнoотi y Звiтi пpo p}x гpolпoвиx кoIптiв здiйсrпoсться iз зaсToсyвzttllrlм
ПpяMoгo МeтoДy' згiднo з яким poзкpивaсгься iнфopмaцiя щo oснoвнi ю'Iaси нa,loдя(eнь гpoIIIoвиx кorптiв чи Bиплaт гpoшoвиx
кorптiв. Iнфopмaцiя пpo oснoвнi види гpoПIoвих нaдxoД,кeнЬ Ta гpoIIIoBих вигrлaт фоprшyетЬся нa пi,цстaвi oблiкoвиx зaписiв
Фoндy'

3.3. oблiкoвi пoлiтики щoдo фiнансoвих iнстрyмeнтiв
3.3.1. Buзнання ma oцiнкa фiнанcoвuх iнcmpуJ|'енmiв
Фoнд визнaе фiнaнсoвий aктив aбo фiнaноoве зoбoв'язarrня y бaлalrсi вiдпoвiднo дo MсФз, кoли i тiльки кoли вolto стae

стopoнolo кol{тpirктниx пoлoll{el{ь щoдo фiнaнсoвoгo iнсrpyrleнтa. oпepauii з пpилбarшя aбo пpoдaxy фiнaнсoвих iнстpyпleнтiв
визI{аIoтьоя iз зaстoс1вaшrям облiкy зa .цaтoю poзpaxyl{кy.

Зa сщoкoм BикoI{aння фiнaнсoвi zlктиBи тa фiнaноoвi зoбoв'язaння пo.цiJIяIoться нa пoтoчнi (зi стpoкoм викoнaння
зoбoв'язaнь дo 12 мiсяцiв) тa.цoBгoстpoкoвi (зi стpoкoм викoнaнIUI зoбoB'язaнь бiльше 12 мiсяцiв).

Фoнд клaсифiкy€ фilraнсoвi aкTиBи як тaкi, щo oцiнIoютЬся y пoДtlльtlloМy aбo зa aМopтизoвaнolo сoбiвapтiсто, aбo зa
опpaве.цлиBolo вapтiотю нa oснoвi oбoх тaкиx чинникiв:

a) мoдeлi бiзнесy сyб'eктa гoсIIo.цapIoBaнIUr щlя yпpaвлir*rя фiнaнсoвими aктиBaМи; Ta
б) xapaктеpистик кoнтpaктItих гporrloBиx пoтoкiв фiнaнсoвoгo .lкTIBy'
Фoнд визнaе тaкi кaтегopii фiнaнсових aкгивiв:
о фiнaнсoвi zlктиBи' щo oцirшoroться зa спpilве,цJlиBoro вapтiотro, 3 BЦoбpФкенIrям pезyлЬтaтy пеpеoцil{ки y пpибyткy aбo

збиткy;
o фiнaнсoвi aкTиBц щo oцiтпoroться 3a aмopтизoвaнoro сoбiвapтiстю.
Фoнд визнaе тaкi кaтегopii фiнaнсoвих зoбoв,язaнь:
о фiнaнсoвi зoбoB'язa}пIя, oцiненi зa амopтизoвaнoю сoбЬapтiспo;
o фiнaнсoвi зoбoB'язaнru, oцiненi зa спpilведливoю BapTiоTю' з вiдoбpaясенням prзyльтaтy пеpеoцiнки y пpибyткy aбo

3биткy.
Пiд uaс пepвiснoгo BизнaнII,I фiнaноoвoгo aктивy aбo фiнaнсoвoгo зoбoB'язaння Фoнд oцirпoе iх зa iхньoю спpaBе,цливoю

BapTiсTю.
Пpи пpипиненнi визнarтня фiнaнсoвoгo aктивy пoвнiстю piзниrц мiiк:
a) балaнсoвoю вapтiсто (oцiнeнoro нa.цaTy пpипиненIUI визнaння) тa
ф oщимaнoю кoмпенсaцiсro (вкrпo.rarovи бyдь-який нoвий oтpимaний aктив мiнyо бyдь-якe нoBе Bзяте зoбoв,язalrlrя)

BизнaIoть y пpибyткy aбo збиткy.
Фiнaноoвий aкTиB oцilпorться зa aМopтизoвaltoю оoбiвapтiспo, якщo вiн пpидбaвaсться з метoю oдepжaння дoгoвipниx

гpo[IoBих пoтoкiB i дoгoвipнi yruoви фiнaнсoвoгo aктиBy генеp},IoтЬ гporпoвi пoтoки, кoTpi € сyтo випJIaтaМи oсIloвIloi с}']\{и тa
пpoueнтiв нa непoгaшеI{y чaсткy oснoвHoi срtи.

Фoнд визнaе peзеpв пiд збИТY,И ДJIя ouiкрaниx кpе,циTI{иx збиткiв зa фiнaнсoвlш,l aктиBoм, який oблiкoвyeTЬcЯ зa
aМopTизoBalloю вapтiстlо.

oблiкoвa пoлiTикa IIдoдo пoдrrлЬIlloi oцirrки фiнaнсoвиx iнсщyIllентiв poзкpиBaстЬся }rижче y вiдпoвi.цниx poздiлaх oблiкoвoi
пoлiтики.

3.3'2. Гpou'loвi кoulmu ma iхнi еквiваленmu
Гporпoвi кoIIIти скJlaДatоться з гoтiвrл в кaсi Ta кoшrтiв нa пoтoчниx pit,к}ъкaх y бaнкaх.
Еквiвaленти гporrloBиx кorптiв - це кopoткoстpoкoвi, висoкoлiквiднi iнвестиuiil якi вiльнo кoIIвepT}Tоться y вiломi сyми

гpoIIIoвиx кoпrтiв i якиМ пpитaмaнний незнaчний pизик змiни вapтoстi' Iнвестицiя визHaчaстЬся зaЗBИЧail як еквiвалент
гpoпIoвих кolптiв тiльки B paзi кopoTкoгo сTpoкy IIoга]r]енIUl' нaIIрикIIaд, пpoтягoм не бiльIпе нiж щи мiсяцi з дaTи пpи.цбaнIUI.

Гpoшoвi кoIпти тa ix еквЬaленти Мo)кyтЬ yTpим}ъaтисЯ' a oпеpallii 3 IlиМи пpoвoдитися B llaцioнaльнiй вa;пoтi тa в iнoземнiй
вaшотi.

Iнoземнa вшпoтa _ цe B.UIIотa irпrra, нilк футrкцioнaлънa Bалк)тa' якa визнaчеI{a в п.2.3 цих Пpимiтoк.
Гpoшroвi кoшти Ta iх еквiBaленти визHaютЬся зa yllrоBи вiдпoвiднoстi кpиTеpiяМ BизнaнIUI aкTиBzlми.
Пo'цaпьrпa oцiнкa ГpoIIIoвиx кolптiв з,цiйстдorться зa cпpilBе.ц,-IиBoю вapтiсто, якa дopiвr*oс ix нoмiнaльнiй вapтoотi.
ПoдшtьIпa oцiнкa еквiвaлентiв гpotшoвих кorптiв, пpe.цстaвлеIlих депoзиTaМи, зДiйоIпorтЬся зa aМopтизoвaнoro сoбiвapтiстю.
Пepвiснa Ta пo.цaJIьIIIa oцiнка гpotпoвиx кoштiв Ta ii еквiвaпeнтiв в iнoземнiй вUIIoтi з.цiйснIoстЬся y фyнкцioнaпЬIriЙ Bалютi

зa oфiцiйIrиМи кypсaми HaцioнaльIloгo бaнкy Укpaiни (HБУ).
У paзi oбмелсеI{Ilя пpaвa BикopистaнIUI кoпrтiв нa IloToчI{иx paхyнкax в y бaнкax (нaпpишrад, y Bипaдкy пpизI{aчrl{ня lIБУ B

бarткiвськiй yстaнoвi тимчaсoвoi aдмiнiотpaцii) цi aктиви мoх(yть бyти клaсифiкoвalri y скпa.цi нeпoтoчниx aктивiв. У випaдкy
пpийняrтя HБУ piшення пpo лiквiдaцiro бaнкiвськoi yотaltoви тa вiдсyтнoстi ймoвipнoстi пoBеpненIUI гpoIIIoBих кoпrтiв,
BизI{aнIUI iх як aкгIвy ПpипиIrясTьcя i ii вapтiстъ вiдoбpaх<arться y ошaдi збиткiв звiтнoгo пеpio,цy.

3'3.3. Фiнансoвi aкmuвu, щo oцiнююmьcя 3а аJ''opmuтoвaнoю coбiваpmicmю
.{о фiнaнсoвиx aктивiв, щo oцirлоIoться зa aМopTизoваI{olo сoбiвapTiспo, Фoнд вi.цнoоить dебimopcьку зaбopеoвaнicmь.
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Пiсля пepвicнoгo BизнaннJI Фoнд oцiнюс iх за aМopTизoBaнolo оoбiвapтiсто' зaстoсoByloчи метoд ефективнoгo вiдсoткa.
3aстoсoв}точи aнaлiз .цискoнToBaниx гpo[Ioвиx пoтoкiв, Фонд викopисToвye o.цнy чи кiлькa сTaвoк дискotlтy, кoщi

вiдпoвiдaють пrpевill(iiloчиМ Ira pиIrкy }ropМ.lм .цoxoдy для фiнaнсoвих iнстpyментiв, якi мaroть B oсI{oвItoмy пoдiбнi уъloви i
хаpaкTrpиотики, BкIIIoчaIoчи кpедиT}Iy якiсть iнсщyменTa' зaJIиIIIoк сTpoкy, пpoTягoм якoгo стaBкa BiДоoTкa зa кoнтp.lкToМ r

фiксoвaнoю, a тaкoх з.IJIиIIIoк сФoкy дo пoгzullення oснoвнoi сyIltи тa BaJrroTy' в якiй здiйсrповaтимyтьcя плaтежi.
ФoнД oцirrюс стal{oм нa кoяtнy звiтнy.цaтy pезepB пiд збитки зa фiнaнсoвим iнстpрlентoм y poзмipi, щo дopiвшос:
. l2-мiсячним oviчвaним кpeДитним збиткaм y paзi, якщo кpедишмй pизик нa звiтнy дary не з{lЗнllB зI{aчнoгo зpoсTaння з

мoМеIlTy пеpвiснoгo визнaнIUI;
. oчiкyвaним кpr.цитIrим збиткaм зa Bесь сTpoк дii фiнaноoвoгo iнотp}тlентy' якщo щpе.циTI{ий pизик зa TaкиМ фiнaнсoвlпи

iнстp1тtентoм знaннo зpiс iз мoменry пеpвiснoгo визнaIl}UI.
У випaдкy фiнaнсoвих aктивiв щpе.цитниl,I збиткoм r тeпepiппrя вapтiсть piзницi мirк дoгoвipними гpoIIIoBими lIoтoкaМи,

нaJIе'Glими.цo сплaти I{a кopисть ToваpистBa зa дoгoвopoм; i гpotшoвими пoтoкaМи' якi Фoнд ouiкye oдеpжaти IIa сBoIo кopиcTь.
Cтaнoм нa кo)кIIy звiтнy дary КУA для Фoнлy ouirпое' чи зaзнaв кpедитний pи3ик зa фiнaноoвим iнстpyментoм знaчнoгo

3poсTal{ня з мoMеIlTy пеpвiснoгo BизнaнIUt. Пpи викoнaннi тaкoi oцiнки КУA для Фoндy зaмiсть змiни сyми oнiкрaниx
кpeдиTltиx збиткiв викopисToByс змiнy pизикy нaсTанrU{ дeфoлтy (невикoнaння зoбoв.язaнь) пpoтягoм oнiкyвaнoгo сщoкy лiТ
фiнaнсoвoгo iнстpp,rентa. ,Цля викoнaння тaкoТ oцiнки пopiвr*ое pизик I{aсTaнIUt дефолтy (невикoнaння зобoв'язaнь) зa

фiнaноoвим iно'гpуъlентoм cTaнoМ lta звiтнy дary з pизикoM I{acТaIIня дефoлтy зa фiнaнсoвим iнстpуъleнтoм стaнoМ Ira дaтy
пеpвicнoгo BизI{aнIUI' i вpaxoвyе IIpи цЬoМy обrpyнтoвaнo нeoбxiднy тa пiдтвepдrкyвaнy iнфopмaцi'o, щo с дoотyпнoю бeз
нaдмipних вищaт aбo зyсиJlъ, i вкaзyс нa знaчне зрoсTaнIUI кpetиTlroгo pизикy 3 мoМентy пеpвiснoгo визнaнIUI.

КУA дrя Фон.Цy мolке зpoбити ПpиIryщеIrIrя пpo тe, щo кpедитний pизик зa фiнaнсoвим iнстpрlентoм нe з.Lзнaв зI{aчнoгo
зрoстaнIrя з МoМентy пеpвiснoгo визI{.IнIUI' якцc бyлo з'ясoвaнo, щo фiнaнсoвий iнощуъteнт мaс низький рiвень кpeДитнoгo
pизику стaнoм нa звiтнy Дaтy.

У випaдкy фiнaнсoвoгo aктиBy, щo с кpедитTro.знецiненим стllнoм нa звiтнy дary, aле не с пpидбaним aбo cтвopеним
кpr.циTllo-знецiнeним фiнaнсoBиМ aктиBoм' КУA дrя Фoндy oцiнroе oviкyвaнi кpедитнi збитки як piзнищo мiяt валoвоrо
бшraнсoвoro вapтiстto aктиBy тa тепеpitпньolo вapтiспo oчiк}вaних мaйбyтrix гpollloвиx пoтoкiв, дискotlтoB.ш{oю зa пepBiснolo
ефективнoto сTaвкoю вiдсoткa зa фiнaноовим aкTивoм. Бyдь-яке кopиГyвaннJ{ визнaеться в пpибyткy aбo збиткy як пpибyтoк aбo
збитoк вiд зме}|пIeн}rя кopиснoстi.

,[ ебimopc ь кa забop еo в анicmь
Без1ъloвнa дебiтopськa зaбopгoвaнiсть BизI{arTьоя як aктиB тoдi, кoли Фoнд стaс cтopoнo}o дoгoвopy тa, внaслiдoк цьoгo,

нaбрaс lopи,цичtlе ITpztBo oдеpжaти гpotшoвi кotпти.
Пеpвiснa oцiнка дебiтopськoТ зaбopгoвaнoстi здiйсrrroстъся зa спpaвеДливoю вapтiстю.
Пiоля пеpвiснoгo визI{aнIUl пo'цальIпa oцitткa дeбimpськoi зaбopгoвaнocтi вiлбрaeгься зa aмopтизoвaнolо вapтiстo.
Пoтo.rнy дебiтopськy зaбopгoвaнiсть без встaнoвленoi стaвки вi,цсoткa Фoнд oцirпoс зa сyil{oю пеpвiснoгo paxyrкy фaктypи,

якщo BIIЛив .цискoIlтyвaI{шI e несyттсBиМ.

3.3.4. Фiнанcoвi акtnuвu, щo oцiнююmbcя 3а cnpавеdлuвoю ваpmicmro, з вidoбpaхceнням pеЗуЛbmс'mу nеpеoцiнкu у
npuбуmку абo збumку

!o фiнaнсoвих aктивiв, щo oцiнIotoться зa спpaве.цJlивoro вapтiстro, з вiдoбpax<eнняМ pезyлЬтaтy пеpеoцiнки y пpибyтку aбo
збиткy, вiДнoсяться aкцii тa пai (uaстки) гoспoдapсЬкиx ToвapиоTB.

Пiсля пеpвiонoгo BизнaIIIя КУA для Фoн,пy ouirпoе ix зa спpaведlивoю вapтiстro.
Cпpaведливa вapтiсть aкцiй, якi внесенi дo бipхtoвoгo спискy' oцiнroсться зa бiprкoвим к}pсoМ opгaнiзaтopa тopгiвлi.
Якщo aкцii мaтoть oбiг бiльпr як нa oднoмy opгaнiзaтopi тopгiвлi, пpи poзpaxункy ваpтoстi aктивiв тaкi iнощyменти

oцiнroютьcя зa кyрсoМ нa oснoвнoМy pинкy.цля цЬoго aкTивy aбo, зa вiдсyтнoстi oснoвнoгo pинкy, нa нaйсщиятливilпомy
pинкy Для ньoгo. Зa вiдоyтнoстi свiдчень I{a кopисTЬ пpoтилe'кнoгo, pинoк, нa якoМy КУA шrя Фондy зaзвияaй здiйонюo
опеpaцiю пpoДanry aктивy, пpиймaсться зa oснoвний pиrroк aбo, зa вiдсyтнoстi oсIloBнoгo pинкy' зa нaйспpиятпивiпrий pинoк.

Пpи ouiнui спpaведливoi вapтoстi aктивiв зacтoсoв}'ються метo.ци oцiнки вapтoотi, якi вi.цпoвi.цaють oбстaвиIlaм Ta.цля
яких е дoсTaTнЬo Дaниx' щoб оцiнити cllpaве.цЛивy вapтiсть, мaксимiз}.tочи Bикopистaння .цopечIrиx вiдщитиx дaниx тa
мiнiмiз},lочи викopисTaнн,| зaкpиTих вxi.цниx .цaниx.

Якщo e пi,цстaви BBa}кaти, щo балaнсoвa вapтiсть сyттсвo вiдpiзнясться вiд спpaведливoi, Фoн,ц Bизнaчa€ спpaвеДлиBy
вapтiсть зa дoпoМoгoю iнпrиx метoДiв oцiнки. Biдхилення мo'(yTЬ бyти зyмoвленi знaчними змiнaми y фiнaноoвoмy стaнi
емiтентa тa/aбo змiнaми кoн'roнктyри pипкiв, Ila яких емiтент з.цiйснroс свoю ,цiяльнiсть, a тaкo]|( змiнaми y кoн'roнктypi

фoндoвoгo pинкy.
Cпpaведливa вapтiсть aкцiй, oбiг яких зyпиIlене, y тoмy числi цiнниx пaпеpiв емiтентiв, якi включеIri дo Cпискy

емiтентiв, щo МaютЬ oзнaки фiктивнoстi, визнa.raеться iз уpaxyвaнняM нaявнoстi стpoкiв вi.цнoвлeння oбiгy тaкиx цiнних
пaпеpiв, нaявнoстi фiнaнсoвoi звiтнoстi тaкиx емiтентiв, pезyльтaтiв ix дiяльнoстi, ouiкyвaння l{aдхo,ц)кеIlшl мaйбyтнiх
eкoномiчниx вигiд.

3.3.5. 3oбoв,язання
Кpедитopськa зaбopгoвaнiсть Bизнaсться як зoбoв'язaння тoдi, кoли Фoнд отaс сTopoнoю .цoгoвopy та, внaслiдoк цьогo,

нaбyвaс ropиди.rне зoбoв'язaння сплaтиTи гporшoвi кorпти.
Пoтoчнi зoбoв'язaння _ цe зoбoв'язaння, якi вiдпoвiдaroть oДнiй aбo.цекiлькoм iз нижченaве,цеItиx oзнaк:
o Фoн,ц спo.цiвaеться пoгaсиTl,l зoбoв'язarrня aбo зoбoв,язaння пiд.пягaе пoгaIIIrнI{Io пpoтягoМ .цдaнaДцяTи мiсяцiв пiсrш

звiтногo пеpioлy;
o Фoн,ц не мaе бeз}ъtoBнoгo пpaвa вiдстpoнити пoгtшIIеIlIlя зoбoв'язaння пpoтягoм щollaйменIxе .цвal{a,ццяти мiсяцiв пiсля

звiтнoгo пеpioдy'
Пoтoчнi зoбoв'язaння BизнaloтЬся зa yN{oBи вiДпoвiДнoстi BизI{aчеIlнIо i кpитеpiям BизнaннЯ зoбoв,язaнь.
Потoчнi зoбoв'язaння oцiнlоrоться y пoДaЛЬшoМy зa aMopTизoBaIIoю вapтiстю.
Пoтoннy кpeДитopcькy зaбopгoвaнiсть без встaнoвлeнoi стaвки вiдсoткa КУA дчя Фoнлy ouirпoс зa с},l!!ою пеpвiснoгo

paхyнкy фaктypи, якщo Bплив дискoнтyBal{ня e несyТTrBим.
3,3.6' 3zopmaння фiнанcoвuх акmuвiв mа зoбoв,язань
Фiнaноoвi aктиви тa зoбoв'язaння згоpт{uoтЬся' якщo Фoн.ц мaс Iopи.цFIIrе пpaвo здiйсrповaти зaлiк Bизнaниx y балaноi сyпl i

мaе нaмip aбo зpoбити взaeмoзaлiк, aбo peалiзрaти aктиB тa викoIIaти зoбoв'язarтня oднoчaсI{o.
3.4. oблiкoвi полiтики щoДo нeпoтoчних aкгивiв, yгpиМyBalrlrx д.пя пpoДa)rv
КУA для Фoндy клaсифiкyе непoтovний aктив як yTримyBaIr|dI ДnЯ пpo,цaжy' якщo йoгo бaлaнсoвa вapтiсть бy'Це в

oонoBIIoмy вiдIпкoдoврaтися IIIJUIxoМ oпеpaцii цpoДфкy, a нe lloтoчнoгo BикopистаIlнJI' Hепoтoчнi aктиви' yщимyвaнi для
пpoдa'ry' oцilлoються i вiдoбpaжаrоться B б1xгалтеpськoмy oблiкy зa найменrпoro 3 дBox веЛиIIиII: бaтlaноoвoю aбo

спpaведливoю вapтiстo з виp.lxyBalnflМ витpат нa oпеpaцii, пoв,язaнi з пpoдalкеМ' Aмopтизaцiя нa тaкi aктиви Ilе нapaxoByeТЬся.
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IIPимIтI(и Дo PIчЕoi ФшAЕсoBoi 3BITЕoстI
IIЦIФ <dIPoIIIIEBЕст-кЕPAмЕT> зA PIк' щo зAкIнtrивсЯ 3|'.|2.202| PoкУ

3битoк вiд змeншеннЯ кopиснoстi пpи пepвiснoмy чи пoдzUIЬlIIoмy списaннi ilктиBy Дo сцptlведJlиBoТ вapтoстi зa Bиpax}ъa}Iням
BиTpaT I{a щoдax( визIIaстЬcя y звiтi пpo фiнaнсoвi pезyЛьTaти.

3.5. oблiкoвi пoлiтики щoДo пoДaткy нa пpиб1,тoк
Bищaти з подaткy нa щибyтoк яBJUIIoть сoбoro сутly витpaT з пoToчнoгo тa вiДстpoчеIroгo пoдaткiв. Пoтoчний пoдaтoк

Bи3нaчa€ться як сy\{a пoДaткiв нa пpибyтoк, щo пiдтягaють сrшIaтi (BiДшкoдрaнr*о) щoдo oпoДaткoBalloгo пpибyткy (збиткy) зa
звiтний пеpioд. Пoтo.rнi витpaти Фoндy зa пoДaткaМи poзpaхoвyюTься з викopисTaнняМ пo,цaткoBиx оTtlBoк' uинниx (aбo в
oсHoBнoМy.rинних) на дary балaнсy.

Пo.цaтoк нa пpибyтoк I{е poзpaхoByсться' oскiльки вiдпoвiднo Пoдaткoвoгo Кoдeксy УкpaiЪи l41.б.l. звiльняються вi.ц
oIIoДaткyBaнI{я кorпти спiльнoгo iнвесryвaння' a сaме: кoIIITи' вI{есенi зaснoвниками кopпopaтиBнoгo фoн.цy' кoпrти тa iнrцi
aктиBи' залуrенi вiд )"raсникiв iнотитyry спiльнoгo iнвeстрaння, дoxoди вiД здiйснення oпеpaцiй з aктиBaМи iнстиryтy
спiльнoгo iнвесцъaння, дoхo.щI. нapaхoвaнi зa aкTивttми iнстиryтy спiльнoгo iнвестрaння, тa iнrпi дoхoди вiд Дiяльнoстi
iнстиryтy спiльнoгo iнвестyвaння (вiдсoтки зa пoзикllМи' opенднi (лiзингoвi) плaтеllti, poялтi тoщo).

3.6. oблiкoвi пoлiтики ПIoдo ilrшIих aкгивiв тa зoбoв'язaпь
3.6.1. 3абезпечення
Зaбезпечення BизнaIoться, кoли Фoн.ц мaе тепеpirпню зaбopгoвalriсть (lopидичнy aбo кoнстpyктивнy) внaолiдoк минyлoi

пoдii, iснyс ймoвipнiоть (тoбтo бiпьrпе мo)ItJIиBo, нilк немoжливo), щo пoгаrrlення зoбoв,язaнIшt вимaгaтиМе ъи6уття peс).pсiв'
кoтpi втfuтоroть y сoбi екoномiчнi Bигoди' i мoя<нa дoстoвipнo oцiнити сyl{y зoбoв'язaнIrя.

3.7. IнIшi зaстoсoBaIri oблiкoвi пoлiтики, щo € Дopечниtrrи для poзyмiння фiнaнсoвоiзвiтнoстi
3'7.1 fioхodu ma вumpаmu
loхiл вiл пpoдa)Iry фiнaнсoвиx активiв визнaстЬся y щибyткy aбo збиткy B paзi зa.цoBoлення всiх нaвeДениx дaлi yrrloв:
a) кУA ДIя ФolrДy пеpeдaе дoгoвipнi пpaвa Ita o.цepжilнIшI гpolIIoBID( пoтoкiв вiд тaкoгo фiнaнсoвoгo aкTивy;
б) КУA лля Фoндy пеpедaлo lloкyтпIевi pизики тa пepеBtlги вi.ц вoлoдiння, пoв'язaнi з фiнaнсoвим aктивiв;
в) зa Фoндoм }lе з.lпиIIIaeться aнi пoдanьrшa уlaсть yпpaвлiнськoгo пepсoнalry y фopмi якa зaзвичaй пoв'язaнa з вoлoдiнням,

aнi ефективний кo}lтpoль зa пpoдaними фiнaнсoвими iнсщyментaми, irтвестицiйнoro неp1xoмiсrro aбo iнIпими aктивaми;
г) сyvty дoхoДy мorкнa Дoстoвipнo oцiнити;
д) ймoвipнo, щo дo Фoн.цy нaдiйдyгь екoнoмiчнi Bигoди) пoв'язaнi з oпеpaцiею;
TA

е) витpaти' якi бyли абo бyдyтъ пoнесенi y зв'язкy з oПepaцiсю. мoжнa дoстoвipнo oцiнити.

fивiденди BизIIaютЬся ДoхoДoм Лиrxе y рaзi' якщo:
- пpzlвo Фoндy нa o,цepx(aннll випJIaт зa ДивiденДaми встaнoвЛенo;
- е ймoвipнiстЬ, щo екoнoмiчнi Bигo.ци, пoв,язaнi з ДивiденДaми' нaДiйдyтЬ дo Фoндy;
- сyмy дивiдендiв мoх<нa дoстoвipнo oЦiнити.

.Цoхi,ц визнaсться y звiтi пpo пpибyтки тa збиткl,I зa yil{oви вiДпoвiднoстi BизI{aчeннIo тa кpитеpiям BИзrraьn1Я' Bизнaння

дoхoдy вiдбрarться oднoчaснo з BизнaнI{JIМ збiльIпення aкrrвiв aбo зменrпення зoбoв'язaнь.
Bищaти - цe зMeнIIIенIUI екoнoмiчних вигiд пpoтягoм oблiкoвoгo пepioдy y виглядi вибyття.rи aмopтизaцii aктивiв aбo y

вигля.цi BиникненIUI зoбoв'язaнь, pезyлЬтaтoМ чoгo е зменIIIенIIя чисTиx aктивiв, зa виI]JITкoM зМенIIIеI]ня, пoB'язaнoгo з
Bиплaтaми )Чaсникilм.

Bищaти BизнaIoться y звiтi пpo пpибyтки Ta збитки зa },I\{oви вiдпoвiднoстi визI{aченнIo тa oДнoчaснo з визнaнняМ
збiльtпення 3oбoB'язaнЬ aбo змешленttя aктlвiв.

Bищaти нeгaйlro визIltlloтЬся y звiтi пpo пpибyтк,I тa збитки, кoли видaTки не нaдaloтЬ мaйбyтнix eкoнoМiчIlиХ вигiд aбo тoдi
тa тiФo мipoю, якoro мйбyпri eкoнoмiчнi Bигo.ци I{е вiдпoвiдaють aбo пepестaють вiдпoвiдaти визнaннIo як aктивy y звiтi пpо

фiнaнсoвий стaн'
Bитpaти визнilloтЬся y звiтi пpo пpибyтки Ta 3би1ки тaкoяt y Tиx випaдкax' кoJIи BиникzlIoTЬ зoбoB'язaння без визнaння

aкTиBy.
Bитpaти, пoнесенi y зB'язкy з oтpимaнrulМ.цoxo.цy, визнaloться y ToМy х( пеpio.цi, щo й вiдпoBi.цIri дохo.ци.
Пpи визнa.rенi вapтoстi Bинaгopoди вiд yпpaвлiння .lктиBtlми Фorц вiдпoвiднo дo MсФз 15 викopистoвye мrToд oцiнювaння

зa pезyЛьTaToМ. .{o метoдy oцirповaння зa pезyльтaтoМ Ilaлe)кить' зoкpемa, aнaлiз викoнaння' зaвepшeнoгo нa сьoгoднiшнiй дeнь,
oцiнки дoоягнyгих peзyлЬTaтiв. Bpaхoвyюvи пpинцIпI щoфесiйнoгo скrптицизМy Для змiннoi BapтoсTi винaгopoди poзptlxylroк

ДoхoДy зДiйсrпоeться нa кiнець кoяtнoгo мiсЯця.
Pезyльтaт BизI{aченн,I poзмipy виI{aгopoди пo yпpaвлiнrпо aкTивaМи oфopМJпorTься aктoМ викoн.ll{иx poбiт, в якoмy

вiдoбpaжaеться poзptlхyнoк (oцilткa) .цoсягнyTиx peзyльтaтiв на звiтнy датy.
3.7.2, Умoвнi зoбoв,яlонltя mа aкmuвu.
КУA дrя Фoн.цy не BизI{aс },l{oBlli зoбoв'язaння в звiтi пpo фiнaнсoвий стaн' Iнфopмaцiя щo yмoвне зoбoв'язaнrrя

рoзкpиBaeтьоя, якщo мoяоIиBiсть вибyття рес}pсiB, якi втirпoють y сoбi rкoнoмiчнi вигo.ци, нe е вiддaленolo. КУA дrя Фoндy нe
визнaс 1ъloвнi aктиBи. Cтиолa iнфopмaцiя пpo щloвний aкгив poзкpивarтьсЯ' кoЛи нa.цхo.ця(енrrя екoнoмiчIrих BиIiД e йМoвipним.

4. oснoвнi пpипyщення' oцiнкп тa сyД)l(еHня
Пpи пi,цгoтoвцi фiнaнсoвoi звiтнoстi КУA для Фoндy здiйснroс oцiнки тa пpиtгylцеIrlfl, якi мaroть вIlлиB нa елeМeнти

фiнaноoвoi звiтнoстi, ф1rrтyючисЬ нa МCФЗ, МCБo тa Tл}.N{aчеIlшIx' poзpоблених Кoмiтетoм з TлyI\{aЧеIlь мiжнapoднoi

фiнaнсoвoi зBiтнoстi' oцiнки тa сyд)I(енIU{ бa1тоться нa пoпеpеДньoмУ Дoсвiдi тa irilДих фaктopax, щo зa iоIт}'ючих oбстaBин
ввilкaloтЬся oбцpутrтoвaними i зa peзyльтaTa]\,lи якиx пpиймaються сyд'(енIUI щoдo балaнсoвoi Bapтoстi aктивiв тa зoбoB'язaнЬ.
Хoчa цi poзpilx},I{ки бaзyroться нa нaявнiй y кеpiвництвa КУA iнфopмaцii пpo пoтo.rнi пoдii, фaктичнi pезyльтaти Мo)кyTЬ
ЗprпIтolо вiдpiзнятиоя вiд циx poзpaxyнкiв. oблaотi, де Taкi сy.цжrнн,l с oсoблиBo BaxgIиBиМи' oблaстi, щo хapакTеpиз}.юTься
Bисoким pЬнем сшtaднoстi, тa oбЛaсTi, в якr{х щpиrr},Iцення й poзpaхylrки мaють великr знaчеI{ня Дlrя пiдгoтoвки фiнaнсoвoi
звiтнoстi зa МCФЗ' нaвеДeнi нижчe.

4.1. Cyджeння щoДo oпердцiй, пoдiй aбo yмoв за вiдсyгпoстi конкpeтних MсФз
Якщo немaе МсФ3, який кoнкретнo зaстoсoвyсться дo oпеpaцii, iнпloi пoдii aбo }'N{oBи, кеpiBlrицтвo КУA для Фoндy

зaстoсoBye сy.цхtенIU{ пiд .raс poзpoблеI{ня тa зaстoсyвalrrfl oблiкoвoi пoлiтики, щoб iнфopмaцiя бyлa ДopeчIroю для пoтpеб
коpистрauiв ДJIя npИil:яяTlЯ екoнoмiчниx pitпень тa дoстoвipнolo, y Toмy знaченнi, щo фiнaноoвa звiтнiсть:

o IIoДa€ дoсToвipнo фiнaнсoBий стiш{' фiнaнсoвi pезyлЬтaти Дiяльнoстi тa гpoшoвi пoтoки Фolrд;
. вiдoбpaжaе екoнoмiнEy сщнiсть oпepaцiй, irrrпих пoдiй aбo }'il(oв, а нr лиIuе IopидlIчIry фop*y;
. € lrейтpil''IЬнolo, тoбтo вiльнoro вiд yпеpеджень;
. € IIoвнoIo B yсix cyттeBиx aспектаx.
Пiд чaс здiйсIrення сyд}кеI{нJI кеpiвництвo КУA поcилaсться нa лpиilнятнiсть нaве.цениx дaлi дlкepел тa вpaхoвyе 

.ix 
y

низxiднoмy пoрядкy:
a) вимoги в МCФЗ' y яких iдеться пpo пoдiбнi тa пoв'язaнi з ниМи IIитIIнIUI;

5
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б) визнaнення, кpитеpii BизнaннJl тa кoнцепцii oцiнки aктивiв' зoбoB'язaнЬ, .цoxо.цiв Ta витpaт y КoнцептyaльIriй oсIroBi

фiнaнcoвoi звiтнoстi.
Пiд чaо здiйснення сy.ця(eнI{я кеpiвництвo КУA вpaxoвуе нaйoстaннiIпi пoлoя(eIIIlя iнIпих opгaнiв, Щo poзpoбляIoть Ta

3aтвеpдщ/ютЬ стal{.цapти, якi зaотoсoв}тoть пoдiбнy кol{цeптyaлЬI{y oснoBy .цля poзpoблrння стaндapтiв' iнrпy щoфесiйнy
лiтеpaцpy з облiкy тa пpийнятi галyзeвi пpzrкTики, тiсro мipoю, якolo вollи IIr оyпеpечaть BищезitзнaчеIlиМ Д)кеpелaМ.

oпеpaцii, щo Ilе pеглaмeнтylотЬся МCФЗ КУA для Фoндy не здiйcнroвались.
4.2. Cyдження щoДo спрaвеДливoi вapтoстi aкгивiв Фoндy
Cпpaведливa вapтiсть iнвестицiй, щo акTиBнo oбеpтaroться нa opгaнiзoвaтrиx фiнaнсoвих pинкax) poзpaxoвyстЬся нa oснoвi

пoтoчнoi pинкoвoi вapтoстi нa МoMент зaкpиття тopгiв нa звiтry дary. B iнrпиx Bипaдкax oцiнкa спpaведrивoi вapтoстi

фy{тyrтЬся I{a сyдх(eнн,lx щoдo пеpeдбaн}ъal{иx мaйбyтнix гpoIIIoBиx пoтoкiв, icн}цочoi екoнoмiчнoi сиryaцii, pизикiв,
вЛaстиBих piзIrим фiнaнсoвим iнстpутlентaм, тa iнших фaктopiв з врaхyBaнIUIМ вимoг МCФЗ 13 <oцiнкa спpaведlивoi вapтoотi>.

4.3. CyДження щoДo змiн спpaведливoТ вapтoстi фiнaнсoвиx aкгивiв
Кеpiвництвo КУA ввalкaе, rцo oбпiкoвi oцiнки тa IIриггyIценIrя' якi мшoть стoс}.Iroк дo oцiнки фiнaнсoвиx iнстpylllентiв, де

pинкoвi кoтиp}.Baння не Дoстyпнi, с кJIloчoBим д)I(epeлoM неBизнaченoсTi oцiнoк. тoмy tЦo:
a) вoни з BисoкиМ сTyIIеI{ем ймoвipнoстi 3lBнilIoTь змiн з плинoм нaсy, oокiльки oцiнки бaзyroTься нa пpигryщеннях

кеpiвництвa щo.цo вi,цсoткoBих cTaBoк' вoлaтильнoстi, змiн валroтниx кypсiв, пoкaзникiв кpе,цитoспpoМoжнoстi кoнщaгентiв,
кopиг}ъilнЬ пiд чaо oцiнки iнсщyментiв' a тaкo)к специфiuних oсoбливoстeй oпеpaцiй; тa

б) вгшив змiни в oцiнкaх нa aктиви' вiдoбpaxенi в звiтi пpo фiнансoвий сTaн' a тaкo}к нa .цoхo,ци (вищaти) мoже бyти
зIlaЧниМ.

Якби кеpiвництвo КУA викopистoвyBaJlо iнrпi пpигryцeнrUl щoдo вiдсoткoвих отzlвoк' BoлaтиJlьнoстi, кypсiв oбмiнy ва,тот,

кpe.цитI{oгo pейтингy кoнтpaгенTa' дaти oфеpтni кopигyвaнь пiд чaс ouiнки iнсщyмeнтiв, бiльшa aбo мeнrпa змiнa в oцiнцi
вapтoстi фiнaнсoвиx iнстpyментiв y paзi вiдсyтнoстi pинкoвиx кoTиpyBaнЬ малa б iстoтний вплив нa вiдoбpaжений y фiнaнсoвiй
звiтнoстi яистий пpибyтoк тa збитoк.

Poзyмiю.rи вaжливiсть BикopиcT:lнн'I oблiкoвиx oцiнок тa пpипyщенЬ щoдo спpaведllивoi вapтoстi фiнaнсoвих aктивiв в paзi
вiдсyтнoстi вxiдниx дalrиx Щoдo спpаведливoi вapтoстi пеpпIoгo piвня, Кеpiвництвo КУA пЛaнye BикopистoByBaTи oцiнки тa
сyд)кrнIUI якi бaзyoться нa пpoфесiйнiй кoмпетенцii пpaцiвнlтlсiв пiдпpисмствц дoсвiдi Ta Mинyлиx пoдiях, a Taкoж з
Bикopиcтaнням poзpaхyнкiв тa мoДелей вapтoстi фiнaнсoвих aкпшiв. Зшry"lення зoвнitпнix експеpтниx oцiнoк щoДo тaких

фiнaнсoвих iнсщ1,пlевтiв де oцiнкa, якa бaзyсгьоя нa пpoфесiйнiй кoмпeтенцii, Дoсвiдi тa poзpaхylrкax с недoсTaTнЬoю' I{a.цyмкy
Кеpiвництвa с пpийнятним тa неoбхi.цним.

Bикopистaння piзlтиx мapкетиIrгoвих пpипyщень тa./aбo метoдiв oцiнки такoяt мo,кe мaти знaчний вIIJIиB нa пеpeдбauyвaнy
спpaBеДлиBy ваpтiсть.

4.4. Cyлжeння щoДo oчiкyвaниx теpмiнiв yгpимyваIrlrя фiнaнсoвпх iнстpyментiв
Кеpiвництвo КУA зaстoсoвye пpoфесiйне сyджeнIilI щoдo теpмiнiв yTpимal+ш фiнaнсoвих iнстpyментiв, щo BxoдятЬ .цo

сю'raдy фiнaноoвих aктивiв. Пpoфесiйнe сyдx(eIrI{JI зa циМ питalnflм rp}.нтyеTъся нa oцiнцi pизикiв фiнaнсoвoгo iнструъleнтy,
йoгo пpибyткoвoотi й Динaмiцi тa iнrшиx фaкгopax. Пpoте iснyloть неBизнaченoстi, якi мolкyть бyти пoв'язaнi з пpизyпиненням
oбiгy цiнниx пaпеpiв, щo Ilе е пiдкoнтpoльlтим кеpiвницrъy КУA фaкгopoм i мoхtе сyтTrвo BплиIIyти нa oцiнкy фiнaноoвиx
iнстpyментiв.

4.5. Bикopистаllня сTaBoк .цискoнтyBaнпя
Cтaвкa.цискoнTy . цe пpoцентнa стaBкa' якa BикopисToByrтьоя Для переpaхFrкy мaйбyтнiх пoтoкiв .цoхoдiв B сдинe знaчeн}tя

тепеpitпньoi (пoтo.rнoi) вapтoстi, якa е бaзоro для BизнaчеHнJr pинкoвoi вapтoстi бiзнеcy. З eкoнoмiчнoi тoчки зopу, в poлi стaвки
дискoнту e бalкalra iнвестopy стaBкa дoxoдy нa вшra,цений капiтa'ц y вiдпoвiдri з piвнем pизикy пoдiбнi oб'екти iнвесryвaння, aбo
. стaBкa дoxo.цy зa aлЬTеpнaтивI{ими вapialrтaми irвестицiй iз зiстaвлянrrя piвня pизикy нa ,цaтy oцiнкr,r. Cтaвкa дискoнry мaс
Bизнaчaтися з ypax)ъzlнняM тpьoх фaктopiв:

a) вapтoстi гporпей y vaсi;
б) вapтостi джеpел, якi зalггlaються для фiнaнсрaння iнвестицiйнoгo пpoeктy' якi вимaгaroть piзнi piвнi компенсaцiТ;
в) фaкгopy pизикy aбo мipи ймoвipнoстi oтpимalrня o.riкyвaниx y мaйбyтньoмy дoхoдiв.
Cтaнoм нa3|.|2.202| сepедIlьoзBilI(eнa стaвкa зa пopтфeлем бaнкiвcькиx депoзитiв y нaцioнальнiй вa'rютi в бaнкaх' y яких

нe Bведенo TиМчaсoвy aдмiнiотpaцiю aбo не зaщoвaД]l(енo лiквiдaцiйнy кoмiсiro, стaнoBиJIa 7,2 Yo pilних. Iнфopмaцiя, щo
викopисTaнa.цlIя BизнaченнJI сеpе,цнЬoзвax(енoi стaвки oДеp)кaнa з oфiцiйнoго сайтy HБУ.

4.6. Cyдэlсепня щoДo вияBJIrIrIIя oзlraк 3нrцiпeппя aкгивiв
Biднoснo фiнaнсoвих aктивiв, якi oцirпoються зa aмopтизoвaнoro вapтiстro, КУA дrя Фoндy нa дaтy BиникнеI{ня фiнaноoвих

aктивiв Ta нa кoжI{y звiтнy лary визнaнaс piвень щpeдитнoгo pизикy.
КУA для Фoндy визнae pезеpв пiд з6llтru ДJlя oвiкyвaних кpе,цитIIих збиткiв зa фiнaнсoвими aктивilМи, якi oцirшoroться зa

aмopтизoB.rнoю вapтiстro, y poзмipi oчiкyвalrиx кpe,щ,rтниx збlrткiв Bсьoгo стрoкy дii фiнaнсoвoгo aкTивy (пpи знa.Iнoмy
збiльlпеннi кpедиТIloгo plтзикуlдуя кpеДиTTro-знeцiнениx фiнaнсoвих aктивiв) aбo l2-мiсячнlдlи oчiк}ъaними кpе.цитIrиМи
збиткaми (y paзi незнa.rнoГo зpoоTaнIUI кpе.циTlroгo pизикy).

Зaзвичaй ouiкyeться, щo ouiкyвaнi кpедитнi збитки зa BeсЬ сTpoк дii мaroть бyти визнaнi дo тoгo' як фiнaнсoвий iнcщ1,rueнт
стaне пpoстpoчений. Як flpавилo, кpeдитний pизик знaчнo зpoстaе ще,цo тoгo, як фiнaнсoвий iнстpyмент стaнe IIpoстpoЧениM
aбo бyде пoмiченo iнlпi чинники заTpиМки плaтехtiв' щo е специфi'lниМи.цля пoзичtlльникa' (нaпpишraд' з.цiйcнення мoдифiкauii
aбo pесщyктуpизaцii).

Кpeдитний pизик зa фiнaнсoвrпл iнотpyментoм BBФItaстЬся ItизЬкиM' якщo фiнaнсoвий iнсщyмент мaс низький pизик
нaсTaнн'I дефoлтy, пoзиtliшIьник мaе пoтyrкнiй пoтенцiал BикoнyBaTи свoТ дoгoвipнi зoбoв.язaння щoдo гpollloBиx пoтoкiв y
кopoTкoстpoкoвiй пеpспективi, a неспpиятливi змiни в екoнoмiчних i дiлoвиx yМoB:rх y дoвгoстpoкoвiй пеpспективi мoясyть
зI1L,Iз:,IT:I|, але не oбoв'язкoвo здaтнiсть пoзи.laлЬникa викoЕryвaти свoТ зoбoв'язaннJI щo.цo дoгoвiprшx гpoшloвиx пoтoкiв.

Фiнaнсoвi iнсщyменти Ilе BBiDк:lIoTься Taкими, щo мtlloтЬ rпlзький кpедитний ризик лиIIIе нa пiдстaвi тoгo, щo pизик

дrфoЛTy зa ниМи с IIюкчим' нirк pизик дефoлтy зa iнrшими фiнaнсoвими iнстpyментaми Фoндy aбo нilк кpедитний pизик
ropисдикцii, в якiй Фoнд зДiйсттюе Дiяльнiсть.

oчiкyвaнi кpедитнi збитки зa BeсЬ сTpoк дii не визнalоTЬcЯ зa фiнaнсoвим iнсщщlентoм пpoсTo на пi.цстaвi тoгo, Щo вiн
BBФкllвся iнотpyrueнтoм iз низьким кpе,циTIrиМ pизикoМ y пoпеpеднЬoMy звiтнoмy пеpioдi, aЛе не вBФкaеTЬоя тaкиМ сTaI{oМ нa
звiтнy ДaЦ. У тaкoмy випaдкy КУA для.Фoндy з'ясoвyr, чи мtlлo мiсцe знaчне зpoстaння кpeдиTнoгo pизикy з МoМентy
пrpвiонoгo визнulI{нJI' a oDке чи пoстaлa пoтребa y визнarrнi oнiкраниx кpeДитIrих збиткiв зa веоь сщoк дii.

o.riкрaнi кpeдитнi збитки вiдoбpaжaroть влaснi oчiк}ъaння кеpiвництвa КУA щoдo кpедитниx збиткiв.
S.Poзкpиття iнфopмaцii щoдo Bикopистaння спрaвrtлиBoТ вapтoстi

5.1.Meтoдики oцiнювaння тa вхi.цнi Дaнi, впкopистанi дЛя скIIaДaння oцiнoк зa спpaвrДлиBoю вapтiстю
КУA для Фoндy здiйсrпое викIIIoчнo безпеpepвнi oцiнюа сщaвeдливoi вapтoстi aктr,lвiв тa зoбoв,язaнь, тoбтo тaкi oцiнки, якi

виМaгaloтЬся МсФз 9 тa МCФ3 13 у звiтi пpo фi стaн I{a кrI{ець кo)кIloгo зB1TIloгo пеpl



пPltМIтки Дo PIlIEoi ФIнAЕсoBoi зBrгЕoсTI
IIIДIФ <dIPoМIнBЕст-кЕPAмЕт> зA PIк' щo зAкIнIIиBся 3l.12.2021 Poку

5.3,ПеpeмiщенtIя lиbк 1-М тa 2-м тa 3-м piвнями iсpapхii спpaвeДЛиBoi Bapтoстi
у 202| poцi цiннi пaПepи, щo oцiнrоються зa спpaвeдJlивoю вapтiстrо, якi oблiкoвyloться y склaдi пoтoчних фiнaнсoвих

iнвестицiй, бyли пеpeведенi нaсryпним чIllloм:

зoбoв'язariь. oцiнrних
3a спрaBr.цЛиBoк)

вaoтiстro

Mетo.цики oцiЦюBaння (pинкoвий'
ДoхiДний,

витnaтний)

Bихiднi дaнi

Гpotпoвi кotпти Пеpвiснa тa пoдaлЬIIIa oцiнкa гpoшoвиx кorптiв
з.цiйсtпoеться зa спpaвеДливoю BapтiсTю. якa
лооiвrпoе ix нoмiнальнiй вaoтoстi

Pинкoвий oфiцiйнi кypси HБУ

[нстpyменти кaпiталy Пеpвiснa oцiнкa iнстpylltентiв кaпiTaлy
здiйсtлосться зa iх спpaвeдrивolо вapтiст.tо, якa
зaзвутчaЙ дopiвrпос цiнi oпеpauii, в xoдi якoi б}в
oщимaний aктиB. ПoДaпьпra oцiнкa
iнощ1тlентiв кaпiтalry здiйсrпoстьcя зa
спpaвeдJlивoю вapтiстlo нa Дary oцiнки.

Pинкoвий oфiцiйrнi бipжoвi к1pси
opгaнiзaтopiв тopгiв нa
Дa"Iу oцiнки, зa
вiдcyтнoстi визнaчrнoгo
бipяtoвoгo кypсy I{a ДaTy
oцiнки,
BикoриcToByrTься
oстaння бaлaнсoва
вapтiсть, цiни зaкpитгя
бipтсoвoгo тopгoвoгo
ДLIЯ'
У paзi вiдсyтнoстi
бipяtoвиx кypсiB
BикopистoByстьcя 6уДь-
якa вiдкpитa тa дoстyпIra
iнфooмaцiя.

якoгo пaлeжaть ки тис.
Класи aктивiв
тa зoбoB'язaнЬ'

oцiнених зa
спpаBrДЛиBoю

вanтiстю

1 piвень
(тi' що мшoть

кoTиp}ъtll{юi' тa
спoсTеpе)rq/Baнi)

2 рiвень
(тi, щo не мшoть
кoтиp}ъalrЬ' .lле
спoстrpежyвaнi)

3 рiвень
(тi, щo нe мaroть
кoтиpyвallь i нe с

спoстеpехgвaними)

Усьогo

Дaтa оцiнки

з | . |2 ' 2 | з | . |2 ' 20 з | . |2 ,2 | з1'|2,20 з|.12.21 з | ' | 2 ' 20 з | . |2 .2 | з| .|2 '20

Пoтoчнi
фiнaнсoвi
iнвестицii I 29 323 217 61 t23 385 429

Taблltця i .  Зa202 вrrяннi з 2020 тиc

Кoд зa
сДPПoУ Haзвa

з| .|2.20 з | . |2 .21
Пpltuинa

I 2 з I z J

2зз4з582 ПAT к.Iloнбaсeнеогo> 0 0

001 35390 ГИT кУкpнaфтa> I

Haявнiсть
бipясoвих тa
пoзaбipжoвиx
vгojl

2292',7045 ГIAT кЦентpeнеpгo> 0 0

Haявнiсть
бipжoвих Ta
пoзaбipжoвиx
!тoл

00039002 ГIAT кПоoмiнвестбaнкr> I

Haявнiоть
пoзaбipжoвих
!тoл

21560'766 ПAT <',Укoтeлекoм> 0 0

Haявнiсть
бipжoвиx тa
пoзaбipltoвиx
Wоп

0516379'7 I1AT xк <Лyгaнськтегrлoвoз>l 65 61

Haявнicть
пoзaбipжoвиx
wоп

з6|84092 ПАT <Укpaiнськa бipжa> 88 88

Haявнiоть
пoзaбipжoвиx
!тOJI

21672206 fIAТ''Фoндoв a бip>кa (I]ФTс)) t21 220

Haявнiсть
пoзaбipжoвиx
vто п

009552lз
ПpAТ <Бштське xлiбoпpиймальне
пi,цпpиемствo>r 58 0 0 flpoдaнo y 202l

00 l 91230 fIAT <Зaпooiяrстaль> 0 I

Haявнiсть
пoзaбipхoвих
vгoп
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IIPи}IITки.llo PItIЕoi ФIIIAЕсoвoi зBпнoстr
пuuФ <dIPO1IIIEBЕст-кЕPAMЕт> зA PIк. Iцo зAкIнчився 3l.l2.2021 PoкУ

У 202| poцi цiннi IIaпеpи' щo oцiнIoloтЬся зa стIpaведЛивolo вaртiстю, якi oблiкoвyoтЬcя y окЛaдi ПoтoчItиx фiнaнсoвиx
iнвестицiй, бyли пеpеведeнi нaстyпним чиllolvt:

5.4.Iншi poзкpиTTя' щo Bи}raгaються MCФЗ 13 <oцiнкa спpaвeдливoi вaртoстil>

6.Poзкриття iнфopмaцii.' щo пiдтвepдясус стaттi пoдaнi y фiнансoвиx звiтaх
6.l. Фiнaнсoвi aктиви, щo oцiнroroться 3a спpaведливoto вapтiстю, з вiдoбрaxсeнняltt pезyЛьтaтy переoцiнки у

пpибyткy aбo збиткy
l.. Пoтoчнi фiнaнсoвi iнвестицi.i Фoндy
Cтaнoм нa3|.|2,202| poкy irвестиuiftппi пopтфеrь Фoндy мiстить цiннi пaпеpи 25 емiтентiв, в тoмy uислi:
I{iннi пarrеpи 7 eмiтентiв, щo пеpебyваroтъ y бipжoвoмy сrискy пpинaiп'rнi oдliс.i фoндoвoi бiржi;
I{iннi пaпеpи l8 емiтентiв, Щo не пеpебyваlоть y бiржoвoМy сгп{скy пpинaймнi oднiсi фoндoвoi бipжi.
Biдсoтoк вoлoдiшrя Фoндoм цiнними пalrеpilми емiтентiв, щo Bxo.цЯтЬ .цo ошIaДy iнвеоrицiйного пopтфе;по Фoндy, не

Пеpeвищyс ll.lвiть2,5o/oъiдpoзмipу стaryтнoгo кaпiтaлy вiдпoвiдroгo емiтeнry.
Пpи uьoмУ, вiДсoтoк вoлoдiння Фoндoм rппrrе l eмiтентa не ПepеBИnryе2jуo вiд стaтyтнoгo кaпiтaпy тaкoгo емiтентa.
Pештoю емiTентiв ФoнД вoлo.цiс не бiлЬluе 0,9 Уo вiд стaтyтнoгo кaпiтalry тaкoгo емiтентa.
Bсi фiнaнсoвi irвестицiТ oблiкoв}.Ються Фoндoм 3a спpaBeДJIиBoю вapтiстrо. тa BвrDк.lIoться пoтoчHl,tми iнвeстицiями.
КУA мaс зaбезпечиTи стpyкт}py aкгrвiв Фoндy вiдloвi,щlo,цo вимoг чиннoгo зaкoнoдaвствa.
Пpoтягoм 202l poкy КУA aналiзyвaлo aкгr,ши Фoндy, pldfl(oвy сиTyaцiro, тa irшri факropи'
CлiД зaзrraчити' щo pинкoBa cитуы1tя' щo.цo цil*{4x пaпеpiв, якi с aктивaми Фoндy, irвесйцiftra ckтTуaЦ|я в УIgaiнi, зaгaльний

пoЛiтичнIй тa екoнoмiчtlй сTaн Укрai.шI, не ItoсиJIa спpиJIтJIиBoгo xapaктrpy пpoтягoМ 202l poкy.
Bpaxoв1тони pиI{кoBy сиTyaцilо' щo.цo цiнIfl,rx пaпеpiв, якi € aIсIивaми Фoндy, пpoДalк T.lкиx цilflnrx пaпеpiв пpoтягoм 202| polч

y несПp}UIтJIивих для пpo.цtlжy oбсTaBlДrax негaтиBI{o IIoзнaчиBся би вapтoотi чистиx arспвiв Фoндy.
Пpoтягoм 202| polч з ilвестrщiforoгo пopтфешo Фorиy бyлo pеaлiзoвaнo aкцii 1 емiтeнтa.
Фiнaнсoвi iнвестицii' щo €.lкTиBulми Фoнлy, пpидбaнi чи oтpимaнi з меToю ix пoдaльпroгo пеpепpoДiDкy, Ta плaЕ}'IоTься Дo

пpoД.Dкy (вiдтyжеIшя) пpoтягoМ нaстyпlloгo пеpioдy.
Cтaном нa31,|2.202|p. Talнaз|.|2.2020p. нa бaлaнсi ФoнДy oблiкoвyBaЛись пoтoчнi фiнaнсoвi iнвеcтицii y виглядi цiнниx

00222з.7з ГIAT <Кoiстaлiст> 0 0
Biдсyтнiсть
Wоп

05'755625 ПpAТ <Зaпоpiзький кaбельний зaвoд> 47 0

Biдоyтнiсть
yгoд'.
Бaнкovтствo

002 I 7840 ПoAT <Мелiтoпoльський кoмпDесoD)) 28 4 Haявнiсть yгoд

0з484062 fIAT <Лисичaнськнaфтoпpo.ц}тсг>> t 0 9 Biлсvтнiсть lтoл

21327550 ПоAT <Гoтель кПoдiлля> 0 0

З}тп,rнкa
BIIесенIUI змiн дo
Лo

03 I I 5399
ПpAT <Чеpкaоьке aBтoTpaнспopTIIе
пiлпоисмствo 17l27> 10 0 Biлсvтнiсть lтoл

з6264,7|7 IIAT кЗемтpaнсyгi.цдя> 0 0 Зvпинення oбiгv

0з365222 BAT кКipoвomaдгaз> 0 0 Зvпинення oбiгv

00204625 ГIAT кJIAКMA> 0 0 Зvпинетrня oбiгv

02470'7,|з ПAT кЛyгaнськa oблaснa дp}кaprrя> 0 0 Зyпинення oбiгv

|4з0765з I]AT (МCз кoкеaн> 0 0 Зyпинeння oбiгУ

0 I I 30704 ПAT <Хмельн. AП <Пoдiлля-Aвia> 0 0 Зvпинення oбiгv

0 l35з054 I]AT кУMP aгpoбуДу)) 0 0 3rтtинення oбiгv

з71.75982 ГIАT кCiнmoн> 0 0 Зvпинення oбiгv

з45.74404 ToB кPУФACБУ.Ц> 0 0 Зшlинення oбiгv

з5з.70.|00 ToB кСМAPT IIPOДAкIIIII) 0 0 Зvпинення oбiгv

29 27'7 |2з I з23 61

429 385

aнсoBID(

Hайменvвaпня пoкa3никa Cпpaведливa вapтiсть тис. грIl.

31.r2.2r 3r.12.20
Фiнансoвi дктиви. v тoмv числi:
Пoтoчнi фiнaнсoвi ilвестицt.{ 385 429

ГpoIпoвi кorпти тa iх eквiваленти 0 0

TA tIиx с lнвестицlи стaнoBиJIa:

Haймeнyвaння Зa рiк, щo зaкiнчився 3|.|2'2|p.
(тис. гnн')

Зa piк, щo зaкiнчився 3|.|2,20p,
{тис. гnrr.)

Aкцii укpaiнськиx емiтентiв 38s 429
oблiгaцii yкpaiЪських емiтентiв 0 0
Bсього 385 429

6.2. кoIштIl.

Bа.пкrтд (тис. гnн.) t'r.7 l1.1 11 17.2On.
Paхyнки в бaнкaх, в гpн. (UAH) 131 1 1 5

Бaнкiвськi депoзити, в гpн'' (UAф 0 0
Bсьoгo: 131 115



Нa 3 |. |2.z |p. .Гa Ha з |.|2.20o. oблiкoвvсTЬся ltaс Tио.

Haймeнvвaнпя 3l гpvдня 2021 3l гpvдня 2020
зa ви.цaними aвallсaМи (зa дoгoвopaми кyпiвлi-пpoдarкy цiнниx
тIапеnlв l

0 30

Чистa вaртiсть ToргoBельнoi дeбiтopськoi зaбoргoвaнoстi 0 30

IIPиl{lтки Дo PIчЕoi oшднсoвoi зBIтIloстI
IIЦIФ <dIРoMIЕBEсТ.кЕPAll4Ет> зA PIк. IIIo зAкIнIIився 31.12.202l PoкУ

6.3. {ебiтopськa зaбopгoвaнiсть

Cтaнoм нa 3l гpyдня 202| pol<у y Фoндi вiдсщнi бopгoвi фiнaноoвi aктиBи, щoдo якInх неoбxi.цнo poзpaxoB}.вaти peзepв вiд
оviкрaнi кpедитнi збиTки.

,{ебiтopськa зaбopгoвaнiоть ФoнДy не мae зaбезпечення. Пpoстpoчeнa дебiтopоькa зaбopгoвaнiсть вi.цоyтня. Фoнд пpoвoдить
aнaлiз Ta oцiнкy piвня кpеДиTl{oгo pи3икy з викopистaнI{яМ iндlвiдyaльнoгo пiдхoдy. .(етaльнiпlе oцiнкa кpедитниx pизикiв
висвiтлeна у л' 1 .3 ' циx Пpимiтoк.

6.4. Bлaсний кдпiтaл
Cтaнoм нa31,|2,2| poкy' I{a з1.|2.20 poкy пaйoвий кaпiтал ПI.фФкIIPOМIнBЕсT-кЕPAMЕT> оючaДar 5 000 тис. гpн.' який

пpeдcтaвлений BипycкoМ iнвестrпдiйниx сеpтифiкaтiв,
Cтaном нa 31,|2,20 poкy poзмiщенo iнвестицiйних сеpтифiкaтiв Ira зaгaльнy сyМy зa нoМiнaлoМ нa 502 тиc' гpн. ' тa сTaнoM

ga31'|2.21 poкy нa 502 тиc' гpI{.; pеrxTa irвeстицiйниx сepтифiкaтiв пpе.цстaвлel{a y фiнaнсoвiй звiтнoстi як неoIIлaчений кaпiтaл
y poзмipi 4 34З тиc. Цplr. тa BиIryчeний кaпiтaл стilнoм Ila з|.|2'20 poкy y poзмipi 946 тtтc. гpн.. тa отaIIoм нa з1.|2'2| piк y poзмipi
946 ттlс. гpн'' B Toмy числi зa нoмiнaЛoм сTzll{oМ тla3|.12,20 poкy y poзмipi l55 тис. гpн.. Ta сTztlloм нa 31.12.27 piк -l55 Tис. гpн.

Кiлькiсть iнвестицiйних сеpтифiкaтiв, щo зItaхoДяться в oбiгy оTaнoм нa з|'|2.2021 poкy - 5 0l9 561 IIIT. тa cTaнoМ нa
з| . |2 .20 p iк_5 0 l9  56 l  rпт .  }

.{oдaткoвий кaпiTал Фoндy стaнoм нa3|'72.27p.' нa3|.72.20p. сKпaДar 906 тис. гpн.
Poзмip непoкpитoгo збиткy стaнoм нa 3|,|2,2|p скJIaдa€ 1l0 тис. tрI{.' стaнoМ нa З|.12.20p. - 56 тиc. гpн. 3бiльIшення

нrпoкpиToгo збиткy нa 3| '12.2|p' зyI\{oBлeI{o oтpимtlнн,rм збиткy зa pезyлЬтaтaМи 2021 poку y poзMipi 54 тис. гpн.

6.6..{oхoли тa витрaти
Bсi стaттi .цoxo.цiв i вищaт, визнaнi y звiтниx пеpioлaх BIgIIoчеtIo Дo сЮIaдy Звiry пpo фiнaноoвi prзyJlЬтaти (Звiт пpo

ощyпний дoхiд).
Bищaти вiдoбpaхtaються в буxгалтеpськoмy oблiкy oднo'raснo зi зменпrенIUIм ilктивiB aбo збiльIпенням зoбoв'язaнь.

Bитpaтaми звiтнoгo пrpio.цy визнaloтЬся абo зменrпeння aкгивiв aбo збiльIпення зoбoB'язaнь, щo пpиBo.цитЬ ,цo зМенIIIеIlн-'r
Bлaснoгo кarriтaлy Фoндy, зa yl!{oBи' щo ui витpaти мoжyтЬ бyти дoстoвipнo oцitlенi.

Bитpaтaми визI{illoться витpaти пеBнoгo пepioдy oдI{очaснo з визнaI{IUIМ .цoxoдy' для oтpиМalrl{я якoгo Boни здiйсненi.
Зa yltoви' щo oцiнкa.цoхoДy мoже бyти дoстoвipнo BизнaчеIl4 .цoxoд y Звiтi пpo фiнaноoвi pезyльTaти вiдoбpaяtaeться в

Мoмrнт нaдxoд)кенrUl aктиBy абo пoгaпrення зoбoв,язaння' якi пpизвoдять дo збiЛЬпIенrrя BЛaснoгo кaпiтa,ry Фoндy'
Зa 1ъloви, щo oцiнкa Bитpaт Мo)кe бщи дoстoвipнo Bизнaченa' витpaти вiдoбpaх<alоться y Звiтi пpo фiнaнсoвi pезyлЬтaти в

мoмeнт вибyтгя aктивy aбo збiльIпення зoбoв'язaння.
loxoди i витpaти зaзвичaй Bpaxoвylоться зa пpинципoм IrapaхyвaнIilI зaлe)кrto вiд стyпеня зaвеptшенoстi кorrкpетнoi oпеpaцii,

якa oцiнroeться як спiввiднoIпення фaктиянo нaДaнoгo oбсягy пoслщ i зaгальнoгo oбсЯгy пoслyг, якi мaloть бyти нaдaнi.

У 2021 poui чистий дoхi.ц вiд peaлiзaцii фiнaнcoвиx iнвеотицiй сIоIaB - 58тис' гpн, сoбiвapтiсTЬ pеaлiзoвaниx фiнaнcoвих
iнвестицiй _ 58 тис. грн.

У 2021 poцi дooцiнкa фiнaноoвиx iнвестицiй cкIlaдa€ - 17 тис. гpн., yцirткa - 357 тис. гpн
У 2020 poцi 'rистий дoхiд вiд pеаЛiзaцiТ фiнaнсoвих irшестицiй cюlaв 2 тис. гpн' сoбiвapтiсть pеaлiзoвaниx фiнaнсoвих

iнвeстицiй_2Tис.гpн.
У 2020 poцi дoоцiнкa фiнaнсoвих iнвестицiй cклaдaе-292 тио. гpн.' yцilrкa - 177 тиc. rpн.

Trтc

б.5. TA lIlсть t

Зoбoв'яздння 3 1.12.21p. 31.12.20p.
. зa тoвapи' poбoти, пoсJr}ти (винaгopoдa КУA, poзpaхyнки зi
збеоiгaчем)

8 l 3

Haйменvвaння пoкa3никa
.(oхoди

зa2021' o
Bитрати
зa202| o.

.Цoxo.ци
зa2020 o,

Bитpaти
зa 2020 p.

A. oпеpauiйнi,цoхoДи i витpaти:

Чистий Дoxiд вiд pеaлiзaцii
tbiнaнсoвиx irшесшпriй

58 0 L 0

Coбiвapтiсть peaлiзoBalrих фiнaнсoвиx iнвестицiй 58 2

lнrшi oпеpaцiйнi дoxoди i витт,aти 0 3 5  I 0 897
Aдмiнiстpaтивнi вит.lэaти 0 85 0 50
Б' Iншi фiпaнсoвi ДoxoДи i витpaти 0 з6,7 0 0
B. IнIшi Дoxo.ци i витpaти з72 8 l 6з"I 0

Bсьoгo: 447 s00 639 949

6.7.oпеpaцiйнi витpaти (тис. гpн.)

2021 2020

Мaтеpiшlьнi BИ"rpaTИ 0 0
Bищaти нa oплary пpaцi 0 0

Biщaхрaння нa сoцiaльнi зaхo.ци 0 0

Aмoртизашiя oсIIoBниx зaсoбiв i немaтеpiальr*lх aкгивЬ 0 0

Iнrпi oпеpшiйпri вищaти (сoбiвapтiсть фiнaнсoвих irвестицiй, BиIraгopoдa кУA,
aу ДplTopу, збеpiгauy, депoзиTapilo' oпpиJIIо.цнеIilJI iнфopмaцiil пoсrrщи бaнкy)

501 949

Bсьoгo oпеpaцiйних витpaт 501 949
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IIPиIVIIтки to PIlIEoi ФшAЕсoBoi зBITЕoстI
IIuIIФ <dlPoМIEBЕст-кЕPAl!{Ет> зA PIк. rцo зAкIнIIиBся 31.12.2021 PoкУ

2021 2020

IIpоцентнi ДoхoДи 0 0

Biдсoтки пo депoзиTt{oМy pax1rrкy B бaнкy 0 0

,Цивiденди o,цеp'(aнi 0 0

Пpoцeнтнi Bитpaти 0 0

6.8. Фiнaнсовi Дoхoди тд Bитрaти (тис. грн.)

6.9.Пoдaтoк lra ПрIrбyтoк
Згi,цнo з poз.цiЛoМ III IIкУ (ПoдaToк нa пpибщoк пiдrpиelистB)) rrщкг 14l.6 пеpедбaнaе oсoблиBoотi oпoдaТI(yвaння

iнстиryтiв cпiльнoгo iнвесryвaння тa сyб'екгiв недеpx(aBlroгo пеI{сiйI{oгo зaбезпеченItя.
Звiльняються вiд oпoдaтчвaI{IUI кoIIIти спiльнoгo iнвестрaння, a сaме: кoIlITи' BнеcеI{i зaснoвникaми кopпopaтивItoгo

фoндy, кorпти тa iнlпi aктиви) защ"rенi вiд рaсшл<iв iнститyтy спiльногo iнвeст1ъaння' .цoхo.ци вiд з.цiйснення oпеpaцiй з
aктиBzlми iнстиryтy спiльнoгo iнвeстрaння, дoхoди' нapaxoв.ll{i зa aктивtlми iнститyтy спiлЬнoгo iнвесryвaння, тa iтrlпi дoхoди
вiд дiяльнoотi iнстиryтy спiльнoгo iнвестyвaння (вiдсoтки зa пoзикaми' opенднi (лiзингoвi) гrлaтежi, poялтi тoщo).

Фiнaнсoвий pезyльTaT дo опoдaTкyвaння (пpибyткy aбo збиткy), визнaчений y фiнalrсoвiй звiтнoстi Фoндy зa 2020 piк е
збитoк y poзмipi 3 l0 тис. гpн.

Фiнaнсoвий pезyЛьтaт.цo oподaтк}tsaння (пpибyткy aбo збиткy), визнaчений y фiнaнcoвiй звiтнoстi Фoн,цy зa 202| piк е
збитoк ipi 54 тис.

Haймeнyвaння пoкaзникa 202l piк. тис. гpн. 2020рiк. Tис. гpн.

Фiнaнсoвий pезyЛьтaт до oпoдaткyваIllUl: пpибутoк/збитoк нa кiнець пepioдy -54 -310

Bитpaти з lloдaткy нa пpиб1"гoк 0 0

Чиcтий фiнaнсoвий pезyльTaт: пpибyток/збитoк нa кiнець пеpioдy -54 -3 l0
6.10. Звiт пpo рyх гporrroBllх кorштiB
Звiт пpo pyx гporrloBих кorптiв ФoнДy зa202| тa зa2020 piк склaденo КУA зa пpяМиМ Метo,цoМ.
Poзгopнyте poзкpиTтя с},I\{ нaдходжeнь тa видaткiв гpoшIoвиx кoIптiв Фoндy, щo BиникaIотЬ в pезyЛЬтaтi oпеpauiйнoi'

iнвестицiйнoi тa фiнaнсoвoi дiяльнoстi пpoTягoМ 202| poку нaBe,ценo y фopмi 3 кЗвiт пpo p1x гpoпIoвих кorптiв>.
Чистий p}x гpolltoBиx кolптiв вiд oпеpauiйнoi дiяльнoстi зa 202| piк тa 2020 piк склaдaс: - -43 туlc. гpн.' _ l 13 тиc. гpн.

вiдпoвi,цнo, в т.ч.:
- нa.цxo,ц)кеIrтfl вiд pеaлiзaцii пpoдyкцii (тoвapiв, poбiт, пoс.гryг) - 0 тис. гpн. тa 0 Tис' гpн. - зa,цoгoвop.lми щтriвлi-пpoлa:кy

цiнниx пaпеpiв;
- IIa,цxoД)кеIlня вiд пoвepнення aвaнсiв - 47 тиc. rpн. тa246 тиc. гplr. . зa ,цoгoвoр.lми Ityпiвлiпpoдaжy Цiнних пaпеpiв ;
- та BитpaЧaнIUI нa:
- oIIЛaTy тoвapiв (poбiт, пoсrгщ) _ 89 тис. гpн. тa 133 тис. гpll. - винaгopoдa КУA, збеpiгauy, депoзитapiro, ayДитoрy Тoщo;
- ollЛaтy aвaнсЬ - 0 тис. гpн. тa 0 тис. гplr. - зa ДoгoBop.tми rgтliвлi.пpoлaхсy цiнних пaпеpiв;
- пoвеpнеI{н'I aвaнсiв _ 0 тис.гpн. тa 0 тис. гpн. - зa дoгoBopaми кyпiвлi-щoдaясy цiнниx пaпepiв ;
- iншi BитpaчaнIUI.0 тис. гpн. тa 0 тис. гpн.
Чиотий pyx гpoIIIoвих кolптiв вiд iнвестицiйнoi дйльнoстi зa 2021 ptк тa 2020 piк склaдae: _ 58 тис' гpll., _ 2 Tис. гpн.

вiДпoвi.цнo, в т.ч.:
- нaдxo.ц)I(ення вiд oтpимaниx Дивiдендiв _ 0 тис. гpн. тa 0 тис. гpн.
!Iиотий pyx гpoIIIoBих кoпrтiв вiд фiнaнсoвoi дiяльнocтiзa2027 piктa2020 piк сшraдaе: _ 0 тис. гpн., - 0 тис. гpн. вiдпoвiднo,

B  т . ч . :

Bитpaнaння нa викyII влaсниx сеpтифiкaтiв _ 0 тис. гpн. тa 0 тис. гpн.
Зaгaлoм в pезyльтaтi Дiяльнoстi пiдпpисмствa пpoтягoМ 202l poкy тa 2020 poкy вiдпoвiднo чистий pyx гpoIпoвих кotптiв

сTa}Ioвить _16 тио. гpн' тa - 1 15 тис. гpн'
Залиrшoккorптiвнaкiнець202l poкy 131 тис. гpн.тaнaкiнець2020p. l15 тио. гpн.
6.11.Звiт прo влaсний кaпiтaл
3a pезyльтaтaми Дiяльнoстi зa2027 piк Фoнд oтpимaв збитoк y poзмipi 54 тис' гpн.
Зa pезyльтaтaми дйльнoстi зa2020 piк збитoк ФoнДy сTaнoBиTЬ 56 тис. гpн..
Зaгaльнa сy\{a l{епoкpитoгo збиткy cтанoм IIa 31.|2.21p. _.ll0 тиc. гprr; зaгaJIЬIra сyМa Irепoщpитогo збиткy нa3|,|2.20p.

cкпaдaе 56 тио. гpн. ,{oдaткoвий вюtaдений кaпiтaл стaнoBиTЬ 906 тttc, гpн., який сфopмoвaнlй пpи poзмiЩеннi iнвестицiйниx
сеpтифiкaтiв вшrIе нoмiнaтry. Зa aнalroгiчний пepioд 2020 poкy пoкaзники i.центичнi.

Cyмa неorшaveнoгo кaпiтaпy 4 343 тt,lc. гpI{. стaнoМ нa3|.72.27p. тaнaЗ1.|2.20p,
Bиrryчений кaпiтал сTaнoBив нa37.|2.2|p.906 тис. гpн. тa нa 3l.12.20p.906 Tис. гpн.
Iнфopмaцiro щo влaсний кaпiтaл Фoн.цy зa 202l piк poзкpитo в Фopмi Nэ4 <Звiт пpo влaоний Кaпiтал>.

7.Poзкpиття iнuloi iнфoфмaцii
7.1Умoвнi зoбoв'язaння
7.1.1.oпoдaткyвaння
Bнaслiдoк наявнoстi в yкpaiЪськoмy пo.цaткoвoМy зaкol{oдaвстBi пoлoяtень, якi дoзвoляroть бiльlп нiж oдин вapiaнт

тлyN{aЧeнIUl' a тaкox( чepeз пptlкTикy' щo скJIaлaся в нeстaбiльнoмy екoнoмiннoмy сеpедoвищi, зa якoi пoДaткoвi opгaни .цовiльнo
тл}ъ{aчaTь aспeкTи екoнoмiчнoi дiяльнoстi' y paзi, якщo пo.цaткoвi oгpaни пiддaдyть сyмнiву пеB}rе Tлyl!{aчrння' зaснoвaне нa

oцiнцi кеpiвництвa КУA екoнoмiчнoi ,цiяльнoстi Фoнлy, ймoвipнo' щo Фoнд змylпений будe сIIJIaтити дo,цaткoвi пoдaTки,

штpaфи тi uенi. Taкa невизнaчeнiсть мoжe вIIЛиI{yти нa вapтiсть фiнaноoвих iнотpyмeнтiв, Bтpaти Ta peзepви пiд знецiнення, a

Taкoж Ila pинкoвий piвeнь цiн lra утo.ци. Ha дщlкy кepiвництвa КУA сплaшtлo yсi пoдaтки, тoмy фiнaнcoвa звiтнiсть не мiстить
pезеpвiв пi.ц пoдaткoвi збитки. Пoдaткoвi звiти мoхg.ть IIеpегJUI.цaTися вi.цпoвiдними IIo.цaткoBими opгal{aми пpoтягoм TpЬox

poкiв.
?.1.2.Cтyпiнь пoверriення дебiтopськoiзaбopговaнoстi тд iнlшиx фiнaнсoвиx aктивiв
BнacлiДoк оиryauii, якa скJIilIaсЬ в екoнoмiцi УкpaiЪи, a Taкo)I( як pе3yЛьTaT eкoнoмiчнoi нестaбiльнoстi, щo сKпaлaсЬ нa.цaтy

бaлaнcу, icнyе ймoвipнiсть тoгo, щo aкTиBи не зМoх{yTЬ бyти pеaлiзoвaнi зa iхньoю балaнсoвoro вapтiстто в xoдi звичaйнoi

.цiяпьнoстi Фoндy.
Cтyпiнь пoBеpIlеIlня цих aктивiв y знauнiй мipi зaлежить вiд ефективнoстi зaхo.цiв, якi знaxoдяться Iroзa 3olloю кoнTpoJIIo

Фoндy. Cтyпiнu'o"eр"е"'o дeбiтopськoi зaбopгoвaнoстi Фoндy визнaua€Tься нa пiдстaвi oбстaвин тa iнфopмaцii, якi нaявнi нa

дary бaлaноy. Ha д1тlкy кеpiвнIлдтвa КУA, ,цo.цaткoвий pезеpв пiд фiнaнсoвi aктиви Фoндy на сьoгo.цнirпнiй День не пoщiбен,

вихoДячи з нaявниx oбстaвин тa iнфopмauii.
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пPимIтки Дo PItIEoi ФшAЕсoBoi звITIIoсTI
пuIIФ <пРoМIЕвЕсT.кЕPAмЕT> зA PIк. Iпo зAкIЕIIився 31.12.2021 PoкУ

7.1.3.Cyлoвi I loзoBи
Пpотягoм 2021 тa2020 poкy клiсIrTaМи чи ПoстaчaлЬними сyДoвi пoзoви не пo.цaвaЛися.
7.2.Poзкpиття iнформaцii прo пов'язaнi стoporrи
Bpaхoв1тo.lи, пto Фoнд не € ropи.цичI{oro oсoбою, iнфopмaцiя пpo oпеpaцii з пoв'язaними oсoбaми не пiдrягaе poзкpиTтю.
7.3.I{iлi тa пoлiтики yпpaвлiння фiнaнсoвими pllзикaми
Упpaвлiння pизикaМи Мaе пеprrloчepгoве зItaченItя для BедeнIUI бiзнесy i е вarкливим елеМенToМ ii дiяльнoстi. Пoлiтикa

1пpaвлiння pизикaми скolrцеIrтpoвalra I{a непеpе.цбa.rрaнoстi фiнaнсoвих pинкiв i нaцiлена нa мiнiмiзaцiю пoтенцiйнoгo
I{егaTивIloгo BтIливy нa фiнaнсовi пoказники Фoндy. oпеpaтивний i ropидиvний кollтpoль мaс нa метi зaбезпечyвaTи нaЛrжне
фyнкцiонрaння внyтpiIпньoi пoлiтики Ta пpoцеiцyp з Метolo мiнiмiзaцii oпеpaцifurиx i lopидияних pизикiв.

Кеpiвництвo КУA визнag щo .цiяльнiсть Фoндy пoв'язalIa з pизикaМи i вapтiоть фiнaнсових aктивiв y нeстaбiльнoМy
pинкoвoмy сеpедoвищi Мott(е сyтTсвo змiнитись ylraслi.цoк вIIливy сyб,ективних чинникiв тa oб,€ктивниx'rинникiв, вiрoгiднiсть
i нaпpямoк впл||Bу ЯКIlx зaз.цалегi.ць тouнo пеpедбa.rиTи I{емoжJIивo' .(ля Фoндy iотoтним с oпеpaцiйяий риЗиri a Taкo)l( pинкoвий
pизик тa pизик лiквiднoстi.

Упpaвлiння pизикaМи кеpiвництвoм КУA здiйсr*oсться нa oснoвi poзyмiння пpиtlин виI{икI{енI{JI p|4З|4Ку' кiлькiснoi оцiнки
йoгo мoжливoгo BIIJIиBy Ira Bapтiсть чистих aктивiв Ta зaсToс}ъaнIUI iнcтpyментapiro щoДo йoгo пoм,якulення.

Biдпoвi.цнo.цo чиннoгo зaкoнoДaBстBa для Фoндy iстoтними е onеpацiЙнuЙ, pultкoвuЙ, puзuк лiквidнocmi mа кpеdumнuit
puзuк, якi € oсI{oBними pизикaМи,цiяльнoстi iнститщiв cпiльнoгo iнвесryвaння. oсoбливим BидoМ pизикy е сиотeмний pизик _
pизик виIlикнення збиткiв y знa.тноi кiлькoстi yсTaI{oB, який oб1ъloвлений немoжливiстro викoнaння ними свoix зoбoB,язalrь y
зв'язкy з IlеBикoнaнI{я (неовoеяaсним викoнaнlrям) зoбoB'яЗaнЬ oднiеro yстанoвoro внaслiдoк pеaлiзaцii y неi кpедитнoгo pизикy'
pизикy лiквiднoстi aбo iнrшoгo pизикy. Cистемний pизик нeсе зaгpoзy llopyДення дiяпьнoстi воiei фiнaнсoвoi системи.

o onеpацiйнuЙpuзuквкlлoзaе: }
pщцкдep9aцаДy, пoв,язaний з Дiями aбo бездiяльнiстro пpaцiвникiв yст.lнoBи (шодським фaктopoм), BкJIючaIoчи Дoпyщel{ня

пoМиЛки пpи ПpoBе,ценнi oпеpaцii, здiйсненIrя непpaвомipниx oпеpaцiй' пoв'язaне з llедoстaTньoro квaлiфiкaцieю aбo iз
злoв)киBaнIUIМ пеpco}ruшy, пеpевищеннJl пoвнoвarI(енЬ' poзгoлo[IенI{я iнсaйдеpськoi тalaбo кoнфiденцiйнoi iнфopмaцii тa iшле.

Кеpiвництвo КУA пoстiйнo в)I(иBae зaхoди щoдo нaвчaн}UI Пepcoнalry, зaпoбiгaння зпoвживaI{нIо пеpоoнarry, зaxистy
iноaЙдеpськoТ тalaбo кoнфiденuiiтнoi iнфopмaцii.

iнфopмaцiйнo.технoлoгiчний oизиЦ пoв'язaний з неДoскolltшoю poбoтoю iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй, систем тa пpoцесiB
oбpoбки iнфоpмaцii aбo з ix недoстaтнiм зaxистoM, BкIIIoЧaIoчи збiй y poбoтi пpoфaмнoгo таlaбo технiчнoгo зaбrзпrчення'
oблa.цIralтня, iнфopмaцiйних cиотем' зaсoбiв кoмyнiкaцii тa зв,язкy, пopyllення цiлiснoстi дtlltиx тa нoсiiЪ iнфopмaцii,
несaнкцioнoвaний дoстyп дo iнфopмaцii стopoннiх oсiб тa iнIпе.

КУA пoстiйнo BxtиBa€ зzlxoди щoдo зaпобiг.ш*rя нacтaннIo цьoгo ви.цy pизикy.
пpaвoвий Dизик, пoв'язarrий з IIедoтpимaIrням yсTaIIoBoю Bимoг зaкollo.цaвствa, дoгoвipниx зoбoB'язaнЬ, a тaкoж з

IlеДoстaтI{ьolo пpaBoвolo зaxищенiсттo yстaIIoBи aбo з пpaвoвшrtи пoМилкaМи, яких пpиIryскaeтЬся yстaнoвa пpи пpoвaджeннi
.цiяльнoстi.

КУA мaе неoбхiдIry кiлькiсть сepтифiкoвarпоr пpaцiвникiв' IIIтaTI{их lopиотiв. КеpЬництвo КУA ввaжaс, щo чaотиIla
пoмилoк зa цим pизикoМ с' B ToМy .rислi, i недoсконалiсто зaкo}loд.lвства, щo pегyJIIo€,цiяльнiсть КУA тa Фoндy, пoстiйнi змirп,l
Hopп,raтивниx актiв. зaгaпьнlтx стaн pl{tlКy цiннlтх пaпеpiв.

pизик BтDaти дiлoвoi DеIrvтaцii _ pизик виникнel{rfl збиткiв, пoв'язaниx iз зменrrrення кiлькoстi клiснтiв aбo кoнтpaгентiв
Фoндy неpез BиникIlенIlя y сyспiльствi ltесщи,Iтливoгo опpиfurяTIя КУA тa Фoндy, зoкpеМa йoгo фiнaнсoвoi стiйкоотi, якoстi
пoсJт1т' щo нa,цilloться КУA' aбo йoгo дiяльнoстi в цiлoмy, щo Мo)ке бyти нaслiдкoм pеалiзaцii iнIпих pизикiв. КУA ввaжaс, щo
цей pизик Ticнo пoв,язaний iз систeмним pизикoM.

cтDaтeгiчний оизик _ pизик BиI{икнеIIн,I збиткiв, якi пoв'язшri з пpийнJIтTяМ неефективних yпpaвлiнськиx piПIelrЬ,
пoмилкaМи' якi бyпи дoпyщенi пiд чaс ii пpийняття, a тaкo)к з I{ен.lле)кнoIо pеалiзaцiеro pilпеrъ, щo визHaчaJoTь стpaтeгiю
.цiяльнoстi тa poзBиTкy Фoндy.

КУA oцiнюе тaкий pизик як не знaЧнo вищий зa мiнiмaльний.
pинковий pизик - pи3ик виникне}rrr{ фiнaнсoвиx вщaт (збиткiв), якi пoв'язaнi з неспpиятлиBoю змiнoю pинкoвoТ вapтoстi

фiнaнсoвих iнстpyиентiв y зв'язкy з кoJIиBaншIми цiн нa roтиpьox сегМент.lx фiнaнсoвoгo pиt{кy, чyTЛивих дo змiни вi,цсoткoвих
сTllвoк: pинкy бopгoвиx цiнниx пaпеpiв, pиIIкy пaйoвиx Цiнниx пaпepiв' B.lJIюTIloMy pинкy i тoBapнolrfy pиtlкy.

o Puнкoвuй puЗuкB|<lIIoчae:
пDoцеI{тний pизик, пoв'язaний з IlегaтиBIIими нaслiдкaми кoJIивilI{нJI цiн нa бopгoвi цiшri пaпеpи тa пoхiднi фiнaнсoвi

iнсщ1ъtенти пpoцeнтнoi стaвки;
Пpoтягoм 2027 poку КУA для Фoндy не здiйсrпoвшlo oпеpaцiй з бopгoBиМи цiннrтr,rи пaпеpaми тa пoxiДниMи фiнaнсoвими

iнстp1тlентaми' Фoн,ц мaе B aктиBaх бopгoвi цiннi пaпеpи, якi oблiкoв}тoTься 3a спp.lведлlzBoю вapтiстo, щo дopiвrпое <0>.
Уцiнка вapтoстi фiнaнсoвих iнвeстицiй зa 202l piк стaнoвить - 357 тис. гpн. .(ooцiнкa - 17 тис' грн.

ФoнД не здiйсшoс oпеpaцii з пoxi,цrrими фiнaнсoвими iнсщyIueнтaми.
гraЙoвиЙ ptrзик, пoв'язaний 3 нrгaтивниМи нaслiдкaми кoJIивilI{н,I цiн нa пaйoвi цiннi п.rпеpи Тa пoхiднi фiнaнсoвi

iнcтpyrиенти, бaзoвим aкTивoм якиx с тaкi цiннi пaпepи;
Фонд не з.цiйсIilo€ oпеpaцii з пoхiдними фiнaнсoвими iнсщ1ъtентaми, брoвим :lктивoм якиx e пaйoвi цiннi пaпеpи.
Пaйoвий pизик с знaчниМ для Фoндy, oскiльки фiнaнcoвi irвестицii сфopмoвaнo зa paх}Troк пaйoвиx цiнних пaпеpiв.
Пpи виявленнi Ta yгIpaBлiнIi-s пaйoвим pизикoМ здiйоrпоeться пiдгoтoвкa дoстoвipних дaниx i ефективних МеToдик' Taкиx, як

pозpaх}.}roк pизикoвoi BapToсТi (Vaф' стрес-тест}ъal{шl .цля oцiнки xapaктepy тa вapтoстi pиItкoвих пoзицiй i для oцiнки piвня
pинкoBoгo pизикy. Taкoж зaстoсoвyсться бек-тeстрaнrrя для пopiвняння з фaктинниМи pезyJlЬтaтaми oцiнoк i пpигryшень,
зpoбЛrниx з BикopистaнIUIМ Данlоt i MеTo.цик, з.BI{aчениx ни)кчe'

вшпoтний Dизик, пoв'язaний з негaтивIIими нaслiдкaми кoливaння кypсiв iнoземних BtlJIIoT тa зoЛoTa;
Фoнд не з,цiйсrпоe зoвнirrrrтьoекoномiннy дiяльнiсть, не мar paхylrкy y зoлoтi, ztле Мar ва'тoтний paxyнoк з I{езнaчниМи

зtlJlишкaМи кoштiв.
тoвapний pизик, пoв'язaний з нrгaтиBIIиМи нaслi,цкaми кoЛивiu{Ifi цiн нa похiднi фiнaнсoвi iнстpptенти, бaзoвим tlктиBoМ

яких с тoвapи.
Фoнд не зДiйсrrюс oпеpaцii з пoxiдними фiнaнсoвими iнсщyментaми, бaзoвим aкTиBoм якиx e ToBapи.
o Puзuк лiквidнocmi. pизик виникнення збиткiв B yст:llloви y зв'язкy з немorкливiстro сBoeчaснoгo Bикoнaння Фoндoм в

пoBнoмy oбсязi свoix фiнaнсoвиx зoбoв'язaнь, Ilе зaзнaBIIIи пpи цьoМy непpийнятних втpaт, внaслiдoк вiдсутнoстi .tl'oсTaTl{Ьoгo
oбсягy висoкoлiквiдниx aктивiв.

КУA здiйcrпoе yпрutвЛiнIrя pизикaМи пopтфerпо Фoндy, в томy.rиолi нa пiдстaвi oцiнки динамiки вapтocтi чистиx aктивiв

Фoндy. Poзpaxyнoк зaзEaчеrlогo пoкaзникa дlUI Фoндy (вiдпoвiднo вимoг чиннoгo з.tкollo,цaвстBa) зДiйснIoеться l paз I{a квapT.Iл'

Biдпoвiднo дo зaкoнoдaвстBa для ICI iнтеpвaльнoгo тa зaкpитoгo тиIry знaченI{,I цьoгo пoкiшникa poзpaxoвyсTЬся

щoкBapTaлЬIlo' для ICI iнтеpвалънoгo тиIry oптимiшЬIlе зI{aченIl,I lloкiвникa . зМеIIIIIeннJI нa piвнi He бiJЬШe |5oА.

Пpoтягoм 202| poку зaзнaчений Пoкttзtlик Фoндy стaнoвив:
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пIДIФ.пPoMп;H#flё:Jж:l1trЁ:x1?'#Hff ]l.,'.,o,."o*
Зa пеpIпий квapтшt _ <l8,б902olo> y пopiвняннi з 3l.12.2020 poкy;
Зa дpyгий кBapTaл _ к-5,9818%> y пopiвняннi з 31.03.202l poкy;
Зa тpeтiй кBapTaл - <-|4,55340/">> y пopiвняннi з 30.06.2021 poкy;
Зa.rетвеpтий кBapтilI _ (-5,2534o/o>> у пopiBlrяшri з 30.09.202l poкy.
Iнфopмaцiя щoдo l{rдискoltтoвal{иx плaтея<iв зa фilraнсoBими зoбoB'язaннями Фoндy poзpiзi сщoкiв погaпIеI{IUI

чиI{oМ B tтис.

Piк, щo зaкiнчиBся 31 грyдня 2021
poкy

.Цo 1 мiсяця Biд 1 мiсяця
дo 3 мiсяцiв

Biд 3 мiсяцiв дo
1 рoку

Biд 1 poку
дo 5 рoкiв

Бiльrше 5
рoкiв

Bсьoгo

Кopoткoстpoкoвi пoзики бaнкa 0 0 0 0 0 0

Гopговельнa тa iшrra кpедlтopськa
зaбopгoвaнicть

0 0 0 8 0 8

Пoтouнa зaбopгoвaнiсть зa
.цoвгoстpoкoвими зoбoв'язaнняМи

0 0 0 0 0 0

Bсьoгo 0 0 0 8 0 8

Piк, щo зaкiнчився 31 грyлня 2020
poкy

{o l мiсяця Biд l. мiсяця
дo 3 мiсяцiв

Biд 3 мiсяцiв дo
1 poкy

Biд l. poкy
дo 5 poкiв

БiльIпе 5
poкiв

Bсьoгo

Коporкoстpoкoвi пoзики бaнкa 0 0 0 0- 0 0

Topгoвельнa тa irпrra кpeдlтopськa
зaбopгoвaнiсть

,7 0 5 0 t2

Пoтoвнa зaбopгoвшliоть зa

дoBгoсTpoкoвими зoбoв.язaннями
0 0 0 0 0 0

Bсьoгo 0 '7 0 5 0 t2

Cтaнoм нa3|.|2.202| poкy оyмa yuirжи aкпвiв Фoндy стшroвилa зaгaJrЬI{y с}'I\{y 357 тис. гpн.
. кpеdumнuil puЗuк _ pизик BиIlикнення фiнaнсoвиx BTpaT (збиткiв) Фoндy внaслiдoк I{еBикoнaн}UI B пoBнoМy oбсязi aбo

I{rпoBнoгo BикoI{aI{ня кoнтpaгel{Toм свoiх фiнaнсoвиx зoбoв'язaнь пepeд Фoндoм вiдпoвi,цнo Дo y\{oв .цoгoвopy. Poзмip збиткiв у
цЬoМу виIIa.цкy пoв'язaний iз срloIо невикoнaнoгo зoбoв'язaння.

Мo.цель oцiнки кpе.цитних pизикiв Фoндy зaзнauенa y Пoлoженнi <Пpo opгaнiзaцiю бyхraлтepськoгo oблiкy тa oблiкoвy
пoлiтикy> (Haкaз }Ъ З8l2-oД'вiд29'|2.20|.7 poкy) Фондy.

Cтaнoм нa31.12.20 poкy Фoнд мaе дебiтopськy зaбopгoвaнiсть _ 30 тис. гpн

fleбiтop _ ПpAТ (КOMIIЛЕкс (JIиБI,цсЬк]4II),
Пpoтягoм 202l poкy ПpAT кКOМГIJIЕКс dиБЦськkТi4>> здtЙcнив пoBне пoгiullення бopгy.
Cтaнoм rтaЗ|.12.20 poкy Фoнд мае дебiтopськy зaбopгoвaнiсть - 0 тис. гpн

8. Упpanгriння кaпiтaлoм
КУA здiйснюс yпpaвлiння кaпiтaлoм (aктивaми) Фoндy з МeТoю дoоягIlеlrня нaстyпних цiлeй:
. збеpегTи спpoмorкнiсть Фoндy прoдoв)кyвaти свoto дiяпьнiсть тaк, щoб вiн зaбезпeнрaв .цoxi.ц дш щaсrппtiв Фoнлy тa

Bиплaти iнtпим зaцiкaвлениМ стopoнaм;
о зaбезпечити нa,rеxrтий пpибщoк )пIaсникzlм Фoндy зaвдяки дивеpсифiкaцii iнвeотицiйнoгo пopтфепо Фoндy, мiнiмiзaцii

pизикiв, нa якi нapaжaсться Фoнд, тa викoнaI{шI iнпlиx ф1.rrкцiй, BстaI{oвЛеI{их зulкoltoдtlвсTBoм.
КУA здiйснroе oгляд отpyсypи кaпiтalry (aктивiв) Фoндy нa пoстiйнiй oонoвi. Пpи цьoмy КУA aнaлiзyс вapтiсть кaпiта.ry

(aктивiв) тa пpитaмaннi йoгo склaдoвиМ pизики. Ha oснoвi oтpиMaн}Ix виснoвкiв КУA здiйсшос pеryЛIoвaння кaпiтaлy (aктивiв)
Фoндy Iпляхoм вiдvylкення,/пpи,Цбaнrrя фiнaнсoвиx iнсщ1ruентiв тa irrrпих aктивiв, вiдпoвi,цнo дo Iнвестицiйнoi Дeк.пapaцii
Фoндy.

9. Пoдii пiсля дати бaлaнсy
Cпpиятливi Ta несцpIбIтЛивi пoдii мiж .цaтoro сKпaдaнIUI бaлaнсy i Дaтoю ня фiнaнсoвoi звiтнoстi Дo BиIryскy нr

N,I;tЛи Мlсце'

ГенеpaльниЙ диpекTop

Гoлoвний бyхгaлтеp

Бopoдинець o'B'

Аxpaмoвиv H.e.ToB кКУA кIHЕКO-IHBЕСT > 2З'0L22
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