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нвeстyвaння y пpoмислoвy (в тoмy vислi бyдiвeльнy' тopгiвeльнy' eнepгeтИчHy'

мeтaлypгiйну'. мaшинoбyдiвнy) гaлy3Ь, гaлyзi iнфopмaЦiЙних тexнoлoгiЙ,

фiнaнсoвy, стpaxoву тa-фiнaнсoвo - кpедитHу дiяльнiсть, iнвeстyвaння в

пiдпpиомотвa,.якi нaдaють B opеHдy aбo ексnлyaтaцiю влaсне абo opeндoвaнe

нepyХoмe мaйнo' | ' lJляxoм зaлyueння кoштiв в кopпopaтивнi пpaвa, цiннi пaпеpи'

нepyxoмiсть пiдпpиeмств, 3aзнaчениХ гaлyзeй 3 ypaxyвaHнЯM oon/eжеHЬ'

встaHoвлeHИх ЧИнниM зaKoHoдaвствoм УкpaТни тa в iншi aКтИвИ' нe зaбopoнeнi

чИHHиM 3aкoHoдaвствoм Укpaiни.
Фoнд нe мae oбмeжeнЬ щoдo гaлyзеЙ iнвeстyвaння в КopпopaтИвн| пpaвa тa

ц iнн i  пaпepи.
Безстpoкoвo

ff iвн iдoкyмeнти,як iвпливaютЬнaeкoI{oMIЧHyсИтУaЦIЮ
в УкpaТнi, o пpeдMетoM ЧaотИх змiн' тoмy aКтИвИ Й oпepaцi.i Фoндy мoжyть

Hapaжaтися Ha pИ3ик y paзi пoгipшeння пoлiтичнot i eкoнoмiчнo'i ситyaцij, B ToMy

числi Й y 3в,я3Кy 3 пpoведeHHяM aнтитepopистИЧНoТ oпepaЦii y floнеЦькiЙ тa

Лvгaнськiй oблaстяx.

ПPиMITки Дo PIЧнoi ФIнAHсoвоi  звIтнOCTl t l tДlФ (цЕHТPAЛЬ}it ,{Й lHBЕСТ!rцIЙнrtЙ оoндu зA Plк,  Щo зAкlнЧиBся

пPиMlтки дo ФlHAнсoвoi звrтнoЬTiiiil,Ь.xi.'тPAлЬHиЙ lHвЕстицlЙHиЙ ФoHд,,
зA Plк, Щo зAк|l-|ЧиBсЯ 31 гPУдHЯ 2020 PoКy

1.3aгaльнa iнфopмацiя
пPo пAЙoBиЙ lHтЕPвAльнйй диввpсйоiкoвдниЙ |HвЕстицlЙHиЙ ФoHд

"Цвнтpiiiiйй riЪЁсiицrийий Ьoндiu тoвдpисIв.11.! 9PSE^TЕloю P]дlo.?.'floлЬH|стю

po кoмпанiro з yпpaвлiння aктивaми

Пoвнe нaЙмeHyвaHня кoмпaнiТ з yпpaвлiння aктИвaци -  ToЬАPИстBo з oБMЕЖЕHoЮ B|ДпOB|ДAЛЬHlстЮ

oкoйпднtя 3 УпPABЛ|HHЯ AКтИBAMИ ( lHEкo-|HBECТ> (дaлi  Кoмпaнiя aбo КУA)

lдентифiкaцiЙниЙ кoд зa eДPПoУ 21599716.
Miсцезнaxoджeння: 03039, м' КиТв, вyл. Mикoли Гpiнненкa, бyдинoк 18, нoмep тeлeфoну тa фaксy: (044)224-92-60

Bид дiяльнoстi зa КBЕ.Q:
66.30 Упpaвлiння фoндaми.
Кoмпaнiя .aperстpoBaнa Гoлoсijвськoю paЙoннoю в мicтi Киeвi дepжaвнoЮ aдмiнiстpaцiею 20 01 .20О4p

Кoмпaнiя мao Лiцeнзiю нa пpoBaджeння пpoфeсiйнoТ дiяльнoстi нa фoндoвoMy pиHкy _ дiяльнoстi 3 yпpaвл|H|tя

aКтивaMи iнститyЦiЙниx iнвeстopiв (дiяльнoстi з yпpaвлiння aкгивaми),.щo BИдaHa Haцioнaльнoю кoMlсleю 3 Ц|HllИХ

пaпepiв тa фoHдoвoгo pинкy (нaдaлi - HкЦгlФP) зiiднo piшeння Ns 146 вiд og'02.2o16 poкy, cтpoк дiТ з 19.04.20.16 poкy

неoбмежeниЙ.
Гeнеpaльний дИpeкгop _ БopoдинeЦь oлeнa Biюгopiвнa.

2'3aгaльнa oснoвa фopмyвaння фiнансoвoi звiтнoстi

2,1. f]oстoвipнe пoдaння тa вiдпoвiднiсть MCФ3 ^д^^..^Б.ll.
Фiнaнсoвa звiтнiсть o"'oy . фi'"".o*oo звiтнiстю 3aгaлЬнoгo пpи3HaЧeння, якa сфopмoвaHa з Meтoю дocтoвIpнo

пoдaHнЯ ф|нaнсoвoгo стaну, фiнaнсoвиХ peзyлЬтaiiв дiяльнocтi тa гpoшoвиx пoтoкiв Фoндy для зaдoвoлeHнЯ

l'6.op'"цiй',x пoтpeб ЦJИpoкoгo Кoлa кopИстyвaнiв пpи'пpийнятгi ними eкoнoмiчниx piшeHЬ.

Кoнцeптyaльнoo o."oЬoo фiнaнсoвoT звiтнocтi Фoндy зa piк' щo зaкiнчився 31 гpyдня 2019 poкy' r Miжнapoднt

стaндapти фiнaнсoвot звiтнoотi (MсФз), вКлючaюЧи йiжнapoднi стaHдapтИ бyхгaлтepськoгo oблiку (MCБo) тa

Тлyмaveння (КтMФ3, пrс), в"дa"i Paдoю з мiж,apoд"иx стaнlapтiв бyxгaлтepiькoгo oблiкy (PMсБo)' в peдaкЦiT

чиннiЙ нa 1 с iчня 2018 poкy,  щo oфiцiЙHo oпpИлюдненнi  нa веб-сaЙтi  Miн iотеpстЁa фiнaноiв УкpaiHИ.

Пiдгoтoвлeнa КУR qiнiнсoвa звiтнiсть чiткo тa без бyдь-якиx .uс,"pe*е'o вiдпoвiдae всiм вимoгaм чинниx MCФз

3 вpaxyвaнням змiн, вHесе|]ИХ PMсБo, дoтpИMaHня якйх зaбезпevyo дoстoвipнe пoдaнHя iнфopмaцiT в фiнaнсoвiЙ

звiтнoстi, a сaMe' дopeЧнo'|' дoстoвipнo'i ' зiстaвнo'i тa зpoзyмiлo'i iнфopмaui.i '

Пpи фopмyвaннr qiнaiсoвoТ 
,звiтнoстi 

КУA кepyвaлoся -тaкoж вИMoгaMи нaцioнaльниx зaКoHoдaвЧИХ тa

нopMaтивниХ 
"*.,,, 

щooJ op1."*i.iцiт i ведення oy',aniЁЁс'*oгo oблiкy тa склaдaння фiнaнсoвoТ звiтнoстi B УкpaтHi, як|

нe пpoтиpivaтЬ випЛoгaм MсФз'
У пopтфелi Фoндy вiдсyтнi aктиви (aкцii ' кopпopaтивнi npaвa) з vaсткoю вoлoдiнням 50 i бiльше вiдсoткiв'

BoaxoвYючи пoлoжeHHя Mс6з 1o <Кoнсoлiдoвaнa'фiнaнсoвa звiтнiсть> Фoнд нe кoнсoлiдye фiнaнсoвy звiтнiсть,
_' 

2.2.iлсФз, якi прийнятi, aлe щe нe нaбyли чиннoстi

B сKлaдi MсФ3, oфiцiЙнo HaвeдeHИХ *a.eo-сaиii Miнiстepствa фiнaнсiв УКpaTнИ' oпpилюднeнo стaHдapт MсФ3 16

<opeндa>, який нaбyвae чиннoстi 01 сiчня 2019 poкy.

3a piшeнням Кep|вHИцтвa КУA MсФз.16 <opeндa> дo дaти нaбyття чиннoстi He зaстocoBУrтЬся'

OчiкуeтЬся, щo .aстocyвaння MCФ3 lо -oй'дi" 
'нe 

будe- Maти вплив нa фiнaнсoвy звiтнiсть Toвapиствa,

вpaxoвyюЧИ' щo Фoнд He r opеHдapeм.
2.3,Baлютa пoдaння звiтнoстi тa фyнкцioнaлЬнa вaлютa, сryпiнЬ oкpyглeння

1



ПPиMITки.цo PIЧнoi ФIнAt{СoBoi ЗBl.ГHo.'' n'o'..,l]1|.i;i:"-.1'. lHBЕСТицlЙниЙ ooнДu зA Рlк, lцo ЗAкlHЧ14BСЯ

Baлютa пoдaHня звiтнoстi вiдпoвiдae фyнкцioнaльнiЙ вaлютi, якoю е нaцioнaльнa Baлютa Укpa,iни _ гpИBHя'

склaдeнa y тисЯЧaх гpИвeHЬ, oKpyглeнИx дo Ц|лИx тиояЧ.

2.4.Пpипyщeння пpo бeзпepepвнiсть дiяльнoстi
Фiнaнсoвa звiтнiсть Фoнty п|tгoтoвлеHa нa oснoвi npинципy бeзпеpеpвнoстi дiяльнoстi, якиЙ пepeдбaнaс здaтнiсть

Фoндy peaлiзoвувaтИ сBo'[ aKгИвИ тa вИкoнyвaти овoi зoбoв'я3aHня в пpoцeоi здiЙснeння звичaЙнoТ дiяльнoстi '

в".fr, ia, aнaлi iy бeзпepepвнoстi дiяльнoстi oфopмлюеться пpoтoкoлoм 3aгaльниx збopiв yнaсникiв КУA' Ф|Haнсoвa

звiтнicть нe вклюЧao *op,iy.u' ' ' ,  якi нeoбxiднo бyлo б пpoвeстИ в тoMу вИпaдКy, якби Фoнд нe МIг пpoдoв)китИ

пoдaлЬшe здiйснeння 9iнaнЪoвo-гoспoдapсЬKoТ дiялiнoстi вiдпoвiднo дo пpинципiв бeзпep-epвнoстi дiяльнoстi.
. 'oцiнюючи 

дopeннiсть пpипущeння пpo бeзпepepвнiсть, yпpaвлiнськиЙ пеpсoнaл бepe дo yвaгИ всю HaЯBнy

iнфopмaцiю щoдo мaЙбyт,"Ь,o.- щoнaймeншe нa'1i мiсяцiвз кiнця звiтнoгo пepioдy, aлe нe oбмeжyюvиоь цим

пepioдoм.
2.5.Piшeння пpo затвepд)кeння фiнaнсoвoi звiтнoстi

Фiнaнсoвa 3вiтHiстЬ ФoHдy 3aтвеpДt(eHa дo випyскy 23'03.202Оp.3вiти пiдписуються ГeнepaлЬHИM дИpeКтopoM тa

Гoлoвним бyxгaлтepoм КУA, тa BинoсятЬся нa зaтBeрджeння зaгaлЬHИми збopaми yнaсникiв. Hi yvaсники КУA, нi iншi

oсoби нe MaютЬ пpaвa вHoсИтИ змiни дo цieT фiнaнсoвoT звiтнoстi пiсля Тi зaтBepджеHня дo випyскy'

2.6.3вiтний пepioд фiнaнсoвoТ звiтнoстi
3вiтним пeptoдoy, зa якиЙ фopмyсться фlнaHсoвa звiтнiсть, BвaжarтЬся кaлeндapний piк' тoбтo пepioд з 0] сiчня

." .;.;:JЁH'Т,"?j#; 
"-", 

,aтBepджe н ня i пoдaн ня фi нaнсo вoТ звiтнocтi
ДaHa фiHaнсoвa звiтнiсть пiдгoтoвленa y 

'вiдnoвiднoстi 
дo MiжнapoдHИx стaндapтiв фiнaнсoвoi звiтнoстi '  дo

(Пoлoжeння пpo opгaнiзaцiю бyxгaлтepськqдo oблiку тa oблiкoвy пoлiтикy>, якa сфopмoвaнa з ypaХyвaння|\i l  BИМoг

MCФ3
26 бepeзня 2О21 poку

'{aтa зaтвepджeHня
фlнaнсoвoТ зв|тHoст| дo

ffiioд з O] сiчня пo 31 гpyдня 2020 poку

Фiнaнсoвa 3в|тH|стЬ сКлaденa
f f i пoв iдaeфyнкц ioнaльн iйвaлют i ' якoюrHaЦ loHaлЬHa
вaлютa yКpaТнИ - гpивHя, сKпaдeнa y тИоячax гpивeнЬ. Bсi дaнi фiнaHсoвoi
звiтнoстi oкpУглeнi 3 тoчHiстЮ дo Ц|лщI rц9щ

нИMи eкoHoM lчHиx  p lшеHЬ .

f f i д y eф i нaн coвoюзв i т н i c тю3a г aЛЬHo гoпpИзHaчeHня ' я к a

"фoj*o""'" 
3 Mетoю дЬстoвipнoгo пoдaння фiнaнсoвoгo 9."*y1 -фi1.11.^o..:1

peзyльтaтiв дiяльнoстi, pyХy гpotlJoвИx пoтoкiв тa Bлacнoгo кaпiтaлy i Пpимiтoк дo

piннoi фiнaнсoвoТ звiтнoстi зa звiтниЙ пepioд' якa о КopИснoю для LJJиpoкoгo Кoлa

|дeнтифiкaцiя фiнaнсoвoТ
3вiтHoст|

перeлxк та Ha3вИ фop-м фiнaнсoвo' i звiтнocтi Фoндy вiдпoвiдaють вИМoгaM'

встaнoвлeHиM Hп(с)Бo 1 <3aгaльнi вИMoгИ дo фiнaнсoвoT:. ' 'yo:'J,:-^.'^ /2Бiт п^^

ння фiнaнсoвoi звiтнoстt)) '

Фiнaнсoвa звiтнiоть Фoндy вклюнaс нaстyпнi фopми: Фopмa Ns ]-Бaлaнс (3вiт пpo

фiнaнсoвий стaн) нa зl . lb.zozop.: Фopмa Ns2-3вiт пpo фiнaнсoвi peзyльтaти (3вiт

п p o с у к y п н и Й д o x i д ) з a 2 0 2 О p . , Ф o p м a N s 3 - 3 в i т п p o p y Х г р o | ' l J o в И Х K o ш т | B ( 3 a
np"'й".мeтoдoм) зa 2020p ' Фopмa Ns4 - 3в.iт пpo влaсниЙ кaпiтaл зa 2О20p,'

пpимiтки дo pivнoi фiнaнсoвoТ звiтнoстi зa 2020p., щo мiстять cr|Аcл.|4Й BИкЛaд

"y' 'е"'* 
oблiкoвих пoлiтик тa iншi пoяснювaлЬнi пpимiтки, склaдeнl 3гIдl.|o вИMoг

Гклaд фiнaнсoвoТ з вiтнoстi

f f i y 3 a т верджeнaдoвИпу с к y , 3 в i т ип i дпи с уютьоя
Гeнepaльним диpeКтopoM тa Гoлoвним бyxгaлтеpoм КУA' тa .'lнo91'^'^сj, :1
зaтBepджеHня зaгaлЬнИMи збopaми yvaсникiв' Hi yнacники КУА' нi iншi oсoби нe

MaютЬ пpaвa внocИтИ змiни дo цiei фiнaнсoвo' i звiтнoстi пiсля 
' iТ 3aтвepджeнHЯ дo

випyскy.
3 г i д нo - з<Пopядкoмтaoб ся г oмpo3кpИт тя i нфopмaц i Tпpope3yлЬтa тИд | ялЬHoс т |
Iс|; пepедбaнeнo poздiлoм V гioлoження Ns1343 poзмiстити Ha сaЙтi

http://stoсkйarket.oov.ua/ не пiзнiше 01 квiтня poку' HaстyпHoгo зa звtтним' Haстyпнy

iнфopMaцiю:
. дoвiдкy пpo вapтiсть чистИХ aКтивIв (дoдaтoк э);
о фiнaнсoвy звiтнiсть y склaдi бaлaнсy (звiтy пpo фiнaноoвиЙ cтaн) тa звiтy пpo

фiнaнсoвi peзyлЬтaтИ (звiтy пpo сyкyпниЙ дoxiд).
i"*o* ц". iнфopмaцiя.poзKpивaeтЬся шляХoM poзмiщeння Ha влaсHoMy веб-сaЙтi

P iшeння пpo oпpИлюднeHня
фiнaнсoвoj 3вiтHoстi

3. Пpинципи oблiкoвoi пoлiтики

3.1 ,  Cyггсв i  пoлoжeння oбл iкoвo iпoл iтики-  : -_ . - : - . '^  .^ -п^п^\ l ,
opгaнiзaцiя i мeтoдoлoгiя бyxгaлтepськoгo oблiкy ФoндУ-зд]Йснюсть.ся вiдпoвiдHo дo <Пoлoження пp0 opгaH|зaц|ю

бVxгaлтepськoгo oблrкy тa oблiкoвy no,1",*f' 
_пХиЬрoг9 

|нтEPвAлЬl.loгo диBЕPсиФlкoBAHoгo
iJ;Ёёiййiйi6гo-ooндy (цEHтPAлЬHии.iйввсiицrЙHиЙ ФoHдD' 3aтвepджeHoгo Haкaзoм ТoB кКУА

(lHЕкo-IHBЕCТ> пpo opгaнrзaцiю бyxгaлтеpськoгo oблiкy тa oблiкoвy пoлiтикy Ns38/2.oД вiд 29'12.2О17 p.' якe

сфopмoвaнe вiдпoвtднo дo виMoг йiжнapoдниx стaндapтiв фiнaнсojoT звiтнoстi. Biдпoвiдaльним зa opгaнiзaцiю

oблiкoвoТ' кoнтpoлЬHoj и iЬлi '""нoт poбoти y Фoндi ё гeнepaльниЙ диpeктop 1(УA, якe 
:дlЙ":"-.- 

yпpaвлiння aктивaМИ

Фoндy вtдпoв|дHo дo 3aкoнoдaBствa.'3aбезпeчe'"i .oy*r"n'Ьpськoгo odлiкy y Фoндi вИкoI-tyо вцдiл бухгaлтepi i КУА нa

чoлi з Гoлoвним бyxгaлтepoм.
|-{я фiнaнсoвa звiтнiсть пiдгoтoвлeнa нa oснoвi icтopиvнoT сoбiвapтoстi тa спpaвeдлИвoj вapтoстi aбo

aмopтизaцiЙнoT сoбiвapтoстi oкpeмиx фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв вiдпoвiднo дo MCФ3 9 <Фiнaнсoвi iнстpyмeнти>' oцiнкa

спpaведливoI Bapтoст| здiйснюeться 3 викopИстaнняйЬeтoдiв oцiнки фiнЫноoвЙх iнстpyментiв' дoзвoлeниx MCФз 13

<oцiнки 3a спpaвeдливoю вapтiстю>. Тaкi мeтoди oцiнки вклюЧaютЬ виKopИстаHня спpaвeдлИвoi вapтoсTi як Цiни' якa

бyлa б тpимaHa зa пpoдa)к aктивy' aбo сплaчeнa..u n"p"д""y зoбoвязaння y звичaйнiй oпеpaцiT мiж yнaсникaмИ pИнкy

Ha дaтy oцiнки. зo*p"йu,- '"*йистaння бipжoвих *o',pyЬa' '  aбo дaниx пpo пoтoчHy pИliкoвy BapтiстЬ tншoгo

L
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aнaлoг|чl. loгo 3a XapaКтepoM iнстpyMeнтy, aнaлiз дИскoнтoBaниХ гpoшoвиХ пoтoкiв aбo iHшi Moдeлi Bи3HaЧeHHЯ

..Бu."д"й.Ьт вapтoстi. Пepeдбaнyвaнa спpaвeдливa BapтiстЬ фiнaнсoвих aктИвiB i зoбoв'язaнь вИ3HaчaстЬся 3

виKopИстaHняlvl НaяBнol iнфopмaцiT пpo pинoк i вiдпoвiдних MeтoдiB oцiHкИ-

i.2. 3aгaльнi пoлo)кeння щoдo oблiкoвиx пoЛiтик

3'2.1 . ocнoвa фopмувaння o6лit|oвuх пoлimuк

oблiкoвi пoлiтИкИ - кoHкpетH| пpИнЦИпИ, oснoви' дoMoвЛeHocтi '  пpaвилa тa пpaктИкa,.зaстocoвaнi сyб'еггoM

гoспoдapювaнHя пpИ сKлaдaнн iтa  пoдaнн i  ф iнaнcoвo iзв iтнoст i .  MCФ3 нaвoдить oбл iкoв i  l : j ] l ,*" 'як i ,3a  
виснoвкoм

PMсБo, дaютЬ 3Moгy 
"*nuс-г, 

тaкy фiнaнсoвy звiтнiсть, якarrлiститимe дopeчнy тa дoстoвipнy iнфopмaцtю пpo

oпepaцiТ, iHшi пoдi i тa yMoви, дo яКиX вoни 3aстoсoвyютЬся. Taкi пoлiтики нe слiд зaстoсoвyвaти, ЯКщo вплив |x

зaстoсyвaнI]я e нeсyттeвИM'
oблiкoвa пoлiтикa ФoHдy po3poблeнa тa зaтвepджeHa кepiвництвoM КУA вiдпoвiднo дo BИMoг t\ЛсБo 8 <oблiкoвi

пoлiтики, змiни в oблiкoвиx oцiнкax тa пoMилкИ)) тa.iнLUиx ЧиHнИx MсФз, 3oкpeMa, MсФз 9 <Фiнaнсoвt lHстpyMeFjтИ) тa

MсФ3 15 <,Цoxiд вiд дoгoвopiв 3 клirHтaми)).

3,2'2. lнфopмaцiя пpo змiнu в odлiкoвux пoлimuкax

Фoнд oбиpae тa 3aстoсoвyo cвoТ oблiкoвi пoлiтИКИ пoслiдoвнo для пoдiбниx ol lp9l i l l  iн.шиx' пoдi i aбo yМoв' якщo

MCФ3 кoнкpeтHo нe виMaгаe aбo He дoзвoляe визHaчeHHя кaтeгopiТ стaтeЙ, для яКиХ iншi пoлiтики мoжyть бyти

o"%T:Hl" 
2018 poкy КУA зaстoсoвye MCФз 15 <Дoxiд вiд дoгoвopiв з клieнтaми>. Фoнд .oтI::1yо 

oснoвний дoхiд вiд

oпepaцiй з цiнними n"nupu*,' зaстoiyвaння мсoi is <.Цoxiд вiддoгoвopiв 3 клiонтaми> нa вiдoбpaжеHня peзУлЬтaтlв

дiяльнoстi нe Maлo сyттовoгo вплИвy,
Кepiвництвoм КУA бyлo пpийнятo piшeннg пpo 3aстoсyBaння MCФз 9 <Фiнaнсoвi 

l l:]py.Y::l ," 
для Фoндy з 1 сiчня

2O15 poкy (зaстoсyвaння MCФ3 paнiшe дu,,,Ьбy',, чиннoстi дo.вoляeтЬся), 3oкpeмa, нoвi вимoги дo клaсифiкaцi ' i

ф iнaнсoвих aктив iв  i  зoбoв 'язaнь,
31 с iчня 20,18 poкy MсФ3 9  <Фiнaнсoв i  lHстpyMeHтИ)  Maс нoвy peдaкц iю '  яКa оepeд iншoгo передбavaе зм iну

пiдxoдtв дo зMeHшeHHя кopиснoотi фiнaнсoвих,iнотpyментiв. Blaioвyюни клaсифiкaцiю фiнaнсoвих ?-]i: i: ::
вИKopистoвy.тЬcя Фoндo', po3paxyнoк oнiкyвaниx кpЬд,тн,x 3бИткiв 3aстoсoвyrтЬся дo фiнансoвиХ aктИBlв' щo

oцiHЮютЬся ." 
""op.йoвaнoю. 

вapтicтю' r 'фЪp"aцi '  пpo oблiкoвi пoлiтики щoдo oнiкyвaнИХ кpeдитHИx збиткiв

нaвeдeHa y примiтцr 3'3'3., a iнфopмaцiя пpo сyMи, oбyмoвлeнi oнiкyвaними кpeдИтHИMИ збиткaми HaвeдeHa y po3дlлl

7 Пpимiтoк.
3.2'3. Фopмa ma нaЗвu фiнaнcoвuх Звimiв

Пepeлiк тa нa3ви оopй Ь'*u*"oвoТ зBiтнoстi Фoндy вiдпoвiдaють BиMoгaM' встaHoBлeнИM Hп(с)Бo 1 <3aгaльнi

BиMoги дo фiHaноoвoт ., i i 'o" ' iu, тa фopци Пpимiтoк, щo poзpoблeнi y вiдпoвiднoстi дo MCФ3'

3'2'4. Memodu Пooaння iнфopмaцii у фiнaнcoвux lвimax

згiднo MCФ3 тa вpaxoвyюЧи HП(C)Бo 1 3вiт пpo сyкyпний дoxiд пepeдбaЧar пoдaння вИтpaт, BизHaHИx y пpибyтку

aбo 3биткy' зa клacифiкaцiою' oснoвaнoю нa мeтoдi 
.<фyнкцiT 

витpaт> aбo <сoбiвapтoстi peaлiзaцij>, згlднo з якиM

Bитpaти клaсифiкyютЬ вiдпoвiднo дo тх фyнкцiй' як чЬстини сoбiвapтoстi . lи, нaпpиклaд, вИтpaт нa збyт aбo

aдгvriH iстpaтИвнy дiялЬн iстЬ
ПpeдстaвлeнHя гpotl. ' loвиx пoтoкiв вiд oпepaцiйнo't дiяльнoстi '  y 3вiтi пpo pyХ гpoшoвиx кoштiв здiЙснюстЬcя lз

.aстoсyвaHняM пpяMoгo Mетoду, згiднo з '*,й po.*p,.aотьcя iнфopмaцiя прo oснoвнi KлaсИ HaдXoджeFiЬ гpoш]oвИx

кoштiв ЧИ виплaт грo|' l .Joвиx кoштiв' lнфopмaцiя пpo oснoвнi BИди гpot]. loвиX HaдХoд)кeнЬ тa гpoLlJoвИХ BИплaт

фopмyсться нa пiдстaвi oблiкoвиx 3aписiв ФoFtдy''  .3'5. 
oблiкoвi пoлiтики щoдo фiнансoвиx iнстpyмeнтiв

3,3.1. Buзнaння ma oцiнкa фiнaнcoвux iнcmpумeнmiв

Фoнд визнaс фrнaнсoвий aкгив aбo фiнaнcoвЁ ioбoв.язaння y бaлaнci вiдпoвiднo дo MCФз' кoли i тiльки кoли

вo*o стae стopol loю КoHтpaктF{иx пoлoжeнЬ щoдo фiнaноoвoгo iнстpумeнтa' oпepaцi ' i  з пpидбaння aбo пpoдaжу

фiнaнсoвиx iнотpyмeнт iвBи3нaютЬся iззaстoсувaннямoбл iкyзaдaтoюpo3paХyHкy.
3a стpoкoм виКoнaHня фiнaнсoвi aKтиви тa фiнaнсoвi зoЬoв'язaння пoдiляються нa пoтoчнi (зi стpoкoм вИкoнaHня

зoбoв,язaнь дo 12 мiсяцiв) ia дoвгoстpoкoвi (зi стpoкoM вИкoHaHня 3oбoв'язaнь бiльшe ,12 мiсяцtв)'

Фoнд клaсифiкyе qiнaнcoвi u*.,,, як тaкi, щo oцiнюються y пoдaлЬцloмy aбo 3a aMopтИ3oвaнoю сoбiBapтiстю, aбo

3a спpaвeдливoю вapтiстю нa oснoвi oбox тaкиx чинникiв:-- 
aj мoдeлi бiзнесy сyб'сктa гoспoдaрЮвaHня для yпpaвлiння фiнaнсoвими aКтиBaМи; тa

б) хapaкгepиcтИк кoHтpaктHИx гpo|. 'tJoвИХ пoтoкiв фiнaнсoвoгo aKтивy'

Фoнд визнaо тaкi кaтeгopiT фiнaнсoвиx aктив|в:

o фiнaнсoвi aктиви, щo oЦiнюЮтЬся 3a спpaведлИвoю вapтiстю, з вiдoбpaжeнням peзУЛЬтaтy пeрeoцlHкИ y

пpибyткy aбo збиткy;
.ф i н aн сoв | aK тИви 'щooЦ i нюють ся3aaмopти зoBaHoюсoб i в ap т i с тю .
Фoнд визнae тaкi кaтeгopiT фiнaнсoвиx зoбoв'язaнЬ:

. 6 i н aн сoв i з oбoв ' я з aння , oц i н ен i 3 aaMopти30вaнoюсoб i B ap т i с тЮ;

. фiнaнcoвi зoбoв'язaння, oцiненi 3a спpaBeдливoю вapтiстю, з вiдoбpa)кeнHяM peзулЬтaтy пepeoЦ|нкИ y

пpибyткy aбo збиткy.
Пiд чaс пepвlонoгo визнaHня фiнaнсoвoгo aктИву aбo фiнaнсoвoгo зoбoв'язaння Фoнд oцiнюo Тx 3a 

. iХнЬoю

спpaBeдливoю вapт|стю..
Пpи пpипиненнi визнaння фiнaнсoвoгo aктиBy пoBHlстю pIзHиЦя M'lж:

a) бaлaнcoBoю вapтiстю (oцiнeнoю нa ДaтУ пpИпиHeHHЯ визнaння) тa

б) oтpимaнoю кoМпeHсaцieю (вклюvaюни' бyдь-який нoвиЙ oтримaниЙ aктив мiнyс будь-яКe нoвe 83ятe

зoбoB'я3aння) BизнaютЬ y пpибyткy aбo 3бИткy.

ФiнaнсoвиЙ aктив oцiнюстЬся 3a aMopтйзoвaHoю сoбiвapтiотю' яKщo вiн пn11о113:::" ' . Mетoю oдepжaннЯ

дoгoвipHиХ гpoшoBИX пoтЬкiв i дoгoвipнi yMoвИ фiнaнсoвoгo aктИвy гeнеpyютЬ гpoшoвi пoтoкИ, кoтpI e оyтo вИплaтaMИ

oснoвнoТ суMи тa пpoцeнтiв Ha Heпoгaшeнy Чacткy oсHoвнoТ сyMи,

Фo [ ] двИ3нaepe3еpв i i д з би т кидnяo " i к у " a* " **p "д " , ' " * з би т к i в з aф i нaн сoвиMaКтивoM ' я киЙoбл i к oв ye тЬ сЯ зa
aMopтИ3oвaнoю вapт iстю.  : . , . - . . ' . .^ . . - : -  d  Ц| ,vu .

oблiкoвa пoлiтикa щoдo пoдaлЬшoT oцiнки фiнaнсoвих iнотpyмeнтiв рo3кpИBaстЬся нИжЧe.y вiдпoвiдних po3дlлax

oблiкoвoТ пoлiтики'
3.3'2' Гpotuoвi lФ.Цmu ma ixt|i eквiвaлeнmu

Гpoluoвl кoшти склaдaЮтЬся з гoтiвкИ в кaсi тa кoштiв нa пoтoчHИХ paxyHКaХ y бaHКaX.

Еквiвaлeнти гpoшoвиХ кoштiв _ цe Кopoткoстpoкoвi, висoкoлiквiднi iнвeстицiТ, якi вiльнo кoнвepтy]отЬс:-Y ' .]g"Yl

сyMИ гpoшoвих кoштiв i яким пpитaмaнний нeзнaчниЙ pИзик 3Miни вapтoотi. |нвeстицiя ви3HaчaeтЬся 3a3BИчaИ як

з
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eквiвaлeHт гpo1.l. ' loвиx кoштiв тiльки в paз| кopoтKoгo стpoкy пoгaшeHня, нaпpиKЛaд, пpoтягoМ нe бiльше нiж тpИ MlсЯцl з

дaти пpидбaння. 
рквiвапeнти мoжVтЬ vтol 

.. ]ИMИ пpoBoдитИсЯ в нaцioнaльнiй вaлютi тa в
Гpoшoвi кoштИ тa' ix eквiвaлeнтИ MoжyтЬ yтpИMyвaтИся, a oпepaц|l з t

iнoзeмн iЙ вaлют| .
IHo3eMHa Baлютa - цe вaлютa iншa, нiж фyнкцioнaльнa вaлютa, якa вИзHaЧeн a в п'2.3 Циx Пpимiтoк,

Гpoшoвi кoшти тa Тx eквiвaлeнтИ BИ3нaютЬся зa yMoви вiдпoвiднoстi кpитepiям вИзHaнHя aктИвaMи'

Пoдaльшa oцiHкa гpoLUoBиx кoштiв здiЙcнюrться 3a спpaведливoю вapтiстю, якa дopiвнюe Тx нoмiнaльнiй вaртocтi,

Пoдaльшa oцiHКa еквiвaлeнтiв гpoшoвиx кoштiв, пpeдстaBлeнИx дeпoзИтaМИ, здiЙснюеться 3a aMopтИ3oвaHoю

сoбiвapтiстю'
Пepвiснa тa пoдaлЬшa oцiнкa гpoшoвИx кoштiв тa Tх еквiвaлeнтiв в iнoзeмнiЙ вaлютi здiЙснюоться у

6yнкцioнaльнiЙ вaлютi зa oфiцiЙнимИ кypсaMИ Haцioнaльнoгo бaнкy УкpaTни (HБУ).

У paэi oбмeжeння пpaвa BикopистaнHя кoштiв нa пoтoЧl.{ИX paХуHKaХ в y бaнкaх (нaпpиклaд' y вИПaдкy

np,.,Jй*, 
- iЕу 

" 
бaнкiвськiй yстaнoвi тИMчaсoвoT aдмiнiстpaцii) цi aктиви MoжyтЬ бщи клaсифiкoвaнi y склaдt

нeпoтoЧниx aктивiв. У випaдкy npййll, . l-., нБy plшення пpo лiквiдaцiю бaнкiвськoТ yстaHoBИ тa вiдсрнoстi Ймoвipнoстt

пoBepHенHя гpoшogИХ кoштiв, визHaнHя 
. iХ як aктИBy npипиняeтЬся i ix вapтiсть вiдoбpaжaеться y склaдi збиткiв

3B|тHoгo пepIoдy.
ФoHд виKopистoвyвaв oбмiннi кypси Ha дaтy бaлaнсy;

31 '12.2o2o - Гpивня/1 дoлap CШA-28'7446
3'3,3. Фiнaнcoвi aкmuвu, щo oцiнtoюmьcя зa aMopmu\oвaнoю co6iвapmicmю

flo фiнaнсoвиx aктивiв, щo oцiнюютЬся зa aMopтИзoвaHoю сoбiвapтiстю, ФoHд в|дHoсИтЬ

зaбopeoвaнicmь. }
Пiсля пepвiснoгo вИ3HaHня Фoнд oцiнюе Тx 3a aцopтИзoвaHoю сoбiвapтiстю, 3aстoсoByюЧИ Meтoд

deбimopcьку

eфeктивнoгo

в|дсoткa. nnтnиiq (г)nнп Rикоnи гaBoк дискoнтy, кoтpi- -Ъ""'o.o'yючи 
aнaлiз дИскoHтoBaHИx гpolДoвИХ пoтoкiв, Фoнд викopистoByо oднy чИ к|лЬкa с"

вiдпoвiдaють пepeвa)i<aючиM нa pИHКy HopMaM дoxoдy для фiнaнсoвих iнстpyмeнтiв, якi мaють B oсHoвHoMУ пoдiбнi

yMoBи | хapaКтepИстИкИ, вклюЧaюЧИ Кpедитнy якiсть iнстpyмeНтa, 3aлИцloк стpoкУ, прoтягoM якoгo стaвкa вitсoткa зa

кo'тpaктo' с фiксoвaнoю, a тaкoж зaли[lJoK стpoкy дo пoгaшeHнЯ oсHoBHo.i сyMИ тa Baлюту' в якiй здiйснювaтИMутЬоЯ

плaтe)кi'
Фoнд oЦiнюo стaHoM Ha кoжHy звiтнy дaту pезepв пiд збитки зa фiнaнсoвим iнстpyмeнтoM y po3Mlpl '  щo дoplвHЮe:

r 12-мiсячним oнiкyвaни' *p"д,'*," iб, '*"" y pa3i, якщo кpeдитниЙ pИзИк Ha звiтнy дaтy нe 3aзнaB 3HaЧНoгo

3poстaння 3 MoMeHтy пepвiснoгo вИ3нaння:
. oЧlкyBaниM кpедитHиM 3битКaМ зa вeсЬ стpoК дi. i  фiнaнсoвoгo iнстpyмeнту, яKщo кpeдИтниЙ pизик зa тaкИМ

фiнaнсoвим iнстpyмeнтoм знaннo.зpiс iз мoментy пepвIсI-toгo ви3нaHHя.

У випaдкy ф!нaнсoвиx aктИB|в кpедитниM Ъб,'*o' с тепepiшня вapтiсть piзницi мiж дoгoвipниMИ гpotl loвИMИ

пoтoкaMи, нaлeжнИMИ дo сплaти Ha кopиcтЬ Тoвapиствa 3a дoгoвopoM' i гpoшoвимИ пoтoкaMИ, якi Фoнд oнiкye

oдepжaтИ нa свoю KopистЬ.
Cтaнoм Ha Koжнy звiтнy дaтy КУA для Фoндy oцiнюe' чи 3a3нaв КpeдитниЙ pИ3иК 3a фiнaнсoвим IнстpyMeHтoM

.нaЧнoгo .poстaння 3 Mo*eнтy пepвiсHoгo ви3Ha;Hя. Пpи викoнaнHi тaкoT oцiнки КУA для ФoндУ зaмiсть змiни сyми

oЧiкyвaHИХ кpeдитних збиткiв викopистoвyr змiнy pИзИкy нaстaння дефoлту (нeвикoнaння зoбoв.язaнь) пpoтЯГoM

oчiкyBa6oгo стpoКy д|| фiнaнсoвoгo iнстpyмeнтa.'!ля викoнaнHя тaКoТ oцiнки пopiBHю6 pи3ик нaстaння дeфoлтy

(невикoнaння зoбoв.язaнь) зa фiнaнсoвим iнстpyмeнтoм стaHoM . нa звiтнy дaтy 3 pизИкoM HaстaFtHя дeфoлтy зa

фiнaнсoвим lHстpуMeнтoM стaHoM Ha дaтy пepвiснoio визHaHня' i  вpaхoвyо пpИ цЬoмy oбipyнтoвaнo нeoбХiдНy тa

пiдтвepджyвaHy iHфopMaцiю, щo e дoстyпнoю бeз нaдмipниХ витpaт aбo зyсиль, i  вкaзyо Ha 3Haчнe зpocтaHня

кpeдИтHoгo pИ3иКy з MoMeHтy пepвlсHoГo вИ3нaнHя. 
)тpyМeнтoM нe зa3нaв

куд для Фoндy мoжe зрoбити пpИпyщeнHя пpo тe, щo кpeдитниЙ pИ3Ик 3a ф|HaнсoвИM IHс

3нaчHoгo зpoстaHHя 3 мoMентy пepвiснoгo BИ3нaHHя, якщo бyлo з'ясoвaнo, щo фiнaHсoвиЙ iнстpyмент Maс ни3Ькии

piвeнь кpeдит}|oro pизикy стaнoм на звiтнy дaтy.
У випaдкy фiHaHсoвoгo aKтИBу, щo e кpeдитнo-знeцiнeним отaHoM нa звiтнy дaтy, aлe нe o пpидбaним aбo

ствopeниM кpeдИтнo-знецiHeнИM фiнaнсoвим aктивoц, КУA для Фoндy oцiнюе oнiкyвaнi кpeдитнi 3биткИ як piзницю

мiж вaлoвoю бaлaHсoвoю Bapтiстю aктивy тa тeпеpiшньoю вapтiстю oviкyвaниx мaЙбyтнiх гpotl loBИx пoтoкlB'

дИокoHтoBaHoю зa пepвiснoю eфeктиB|toю стaвКoю вiдсoткa зa фiHaнсoвиM aктИвoM, Бyдь-якe кopИгyBaнHЯ
..,.,u.,""" 

в пpибyткy aбo збиткy як пpибyтoк aбo 3бИтoК вiд змeншeння кopиcнoстi,

fle6 i mo pc ь кa 
- 
з a 6o p e oв a н i c m ь

Бeзyмoвнa дeбiтopсЪкa 3aбopгoвaHiстЬ вИ3HarтЬся як aктив тoдi, кoли Фoнд стae стopoHoю дoгoвopу тa, внaслiдoк

цьoгo, нaбyвar юpИдИЧHe пpaвo oдержaти гpoшoвi кoшти'-- 
пepвlснa oцiнкa дeбiтopсЬKoi зaбopгoвaнoстi здiЙснюeтьcя 3a спpaвeдлИвoю вapт|стю.

Пiсля пеpвtоHoгo BИ3HaHHя пoдaлЬшa oЦiнкa дебiтopcЬкoi 3aбopгoвaHoстi вiдбyвarться 3a aMoртИ3oBaHoю

Bapт|стю.
Пoтoннy дeбiтopськУ зaбopгoвaнiсть бeз встaнoвлeHoT стaвки вiдcoткa Фoнд oцiнюe 3a сyMoю пepв|снoгo paxyHкy

фaкгypи, якщo вплИв дИскoHтyвaнHя 0 нeсyттoвИM.

3.3.4, Фiнaнcoвi aкmuвu, щo oцiнюк'mЬcя 3a cпpaвedлuвoю вapmicmю, 3 вi0o6pilGнняM pe?yльmamу

пepeoцiнкu у пpu6уmку a6o з6umку 
o, з вiдoбpaжeH*яM pe.yльтaтy пepeoцiнки y

n[o фiнaнсoвиx aкгивiв, щo oЦiнюються зa спpaвeдлИвoю вapтlст|'

np"6y'*y aбo збиткy, вiднoояться aКцii тa пa' l  (Чacтки) гoспoдapсЬкИХ тoвapиств'

Пiсля пepвtснoгo вИ3нaнHя КУA для Фoндy oцiнюe Тх.3a сnpaBeдливoю вapтiстю'

Cпpaвeдливa вapтiсть aкцiй, якi ' 'eс""i дo бipжoвoгo спИскy, oцiнюеться 3a бipжoвиM KypсoM opгaH|зaтopa

'",l?il. 
aкцi.i мaють oбiг бiльш як нa oднo|\Лy opгaнiзaтopi тopгiвлi, пpИ po.paХyнкy вaртoстi aктивiв тaкi

iнстpyмeнти oЦiнюються зa КypсoM нa oсHoвHoMy pИHкy для ЦЬoгo aктИвy aбb' 3a вiдсyтнoстi oснoвнoгo pиHкy' Ha

нaйспpиятливi ltJoмy pИHКУ для нЬoгo. 3a вiдсyтнЬстi cвiднeнь Ha кopИстЬ пpoтИлeжHoгo' pиHoк' Ha яKoI\4y КУA для

Фoндy зaзвиvaЙ здiЙcнюj oпepaцiю пpoдaх(y aктИBy' пpиЙMarтЬся зa oснoвниЙ pинoк aбo, зa вiдcутнoстi oонoвнoгo

pиHKy,  зa  н .aЙспpиятлИ" i ' , - l .  P l : : l^- :  ^ ' . - . .^;^ . .^т^^^a\ ,hтL .o  п 'ётопи пoв iдaють oбставинaм' 
пp, oцiнцi спpaвeдлИвol вapтoстi aктивiв зaстoсoвyютЬоя MeтoдИ 9Цi'*" :1ll:.9:r'::l.r]

тa Для яKИХ с дo..ui*"o дu,"*, щoб oЦiHИтИ спpaвeдлИBу вapтiсть, мaкcимiзyюни BИКopИcтaHHЯ дopeчHИX

вiдкpитиx дaHИХ тa мiнiмiзyюvи викopИcтaнHя 3aКpитиХ .*,дЧIlu1T].

Якщo с п|дстaви ввaйaтИ, щo Ьaлaнcoвa вЪpтicть сyттсвo вiдpiзняoться вiд спpaвeдливo'r, Фoнд вИзHaЧa €

спpaвeдливy вapт iстЬ 3a дoпoMoгoю iншиx мeтoд iЬ  oц iнки ' .  B iдxилeння MoжyтЬ бути зyмoвлен i  знaчними зм iнaми y

4
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ф iнaнсoвoмy стaH i  еMiтeHтa- ra laбo зMiHaMИ кoH 'юнктypИ pИHк iв ,  Ha якИХ еMiтeнт  3д iЙcHюс свoю д iЯлЬHlcTЬ '  a  тaкo)К

3MiнaMи y  кoH 'юHктyp i  фoндoвoгo pинкy ,  
4X пaпep iв  eMiтeHт iB ,  як i  вкЛюЧен i  дo  спИскy

Cпpaвeдливa вapт iстЬ aкц iЙ,  oб i г  якИX 3yпинене '  y  тoIMy ЧИсЛl  ц|HHl ,

еMiтeHт|в, щo MaютЬ oзHaКИ фiктивнoстi, вИзHaЧarтЬсЯ iз ypaxувaнняM нaявHoстi стpoкiв BiднoвлeHня oбiгy тaкИХ

u iнниx папeptв ,  нaявнoст i  ф iнЬноoвo i  зв i тнoот i  тaкиx eм iтент iв '  peзyльтaт iв . rx  д iяльнoст i '  oн iкyвaння HaдХoджeнHя

MaЙбyтHiх  eкoнoмiнниx виг iд .
3,3.5. 3oбoв'язaння
КpЪд,,op.,*" 3aбopгoвaHicтЬ вИ3нarтЬоя як зoбoв,язaння тoдi '  кoли Фoнд стar стopoнoю дoгoBopy тa, BHaсл|дoк

цьoгo нaбyвae юpидИЧHe 3oбoв'я3aння сплaтИти гpoшoЬi кotjJтИ. ..- 
Пoтoчнi 3oбoв'я3aння _ цe зoбoв'язaння, якi вiдпoвiдaють oднiй aбo дeкiлькoм iз нижненaвeдeнИx o3нaк:

o Фoнд cпoдiвarтЬся пoгaсИтИ 3oбoв,я3aнHя aбo зoбoв,язaння пiдлягaо пoгaшeнню пpoтягoM двaHaдцятИ мiсяцiв

пiсля звtтнoгo пep|oдy;
. ФoHд He мae бeзуMoвHoгo пpaвa вiдстpoнити пoгaшeння 3oбoв'Я3aHня пpoтягoM щoHaЙMeншe двaнaдЦятИ

мiсяЦiв пiоля звiтнoгo пep|oдy.
Пoтoчнi зoбoв,язaння BИ3нaютЬся 3a yMoви вiдпoвiднoотi ви3Haчeнню i кpитеpiям вИ3нaHHя зoбoв'язaнь.

Пoтoчнi 3oбoв'язaння oцlHюютЬоЯ y пoдaлЬшoMу 3a aмopтИзoвaнoю вapтiстю.

Пoтoннy *p"д,'op",*y-."oop|-o.u' iсть бeз встaHoвлeHoT стaвки вiдсoткa КУA для ФoндУ oц|нюe зa сyMoю

пepвiснoгo paхyHкy фaктypи, яКщo вплИв дискoнтyвaння с HeсyттeвИN/l '

3'3'6, Зеopmaння фiнaнcoвux aкmuвiв ma зo6oв'я3aнь ^.i '-.^,.,^.
ФlHaHсoвl aКтивИ тa зoбoв'язaння 3гopтaютЬся' яКщo Фoнд мae юpидичHе пpaвo здiйснювaтИ 3aл|К вИ3нaнИХ у

бaлaнсi сум i мae нaMIp aбo зpoбити взaсмoз3лiк, aбo peaлi3yвaти aктИB тa BИкoнaтИ зoбoв'язaння oДноЧaснo.

3.4. o6лiкoвi пoлiтики щoдo Heпoтoчниx aктивiв' yтpиlЙyвaниx для пpoдaжy -
КУА для Фoндy клaсифiкyе нeпoтoнн иЙ aктив 

"к 
yтp""y"iн иЙ Для пpoдa)кy, якщo Йoгo бaлaнсoвa вapтiсть бyдe в

oсI-|oвHoМy вlдulкoдoByвaтися шляХoM oпepaцii пpoдa)кy' a He пoтoЧнoгo BИкopИстaння, Hепoтoчнi aктиви' yтpИМyвaHl

для пpoдaжy, oЦtHюютЬсЯ i вiдoбpaжaютЬся B бyхiaл'Ьpсьno'y oблiкy зa нaймeншoю 3 двoХ вeлИЧИ|-t: бaлaнсoвoю

aбo спpaBедливoю вapтiстю 3 виpaxyBaнH"" 
",. iu, 

нa onepaцii '  пoв.яiaнi з пpoдaжe' 
|yonт.1auiя 

нa тaкi активи нe

,upu"J'y.. '"я. 3битoк вiд змeншeння КopИснoстi пpи пepвiснoмy чИ пoдaлЬlloмy списaннi aктИвy дo оПрaвeдлИBoI

Bapтoст| зa виpaХyвaHHяМ Bитpaт Ha пpoдaж ви3нarтЬсЯ y звiтi пpo фiнaнсoвt pe3yлЬтaтИ.

3.5. oблiкoвi пoлiтики щoдo пoдaткy нa пpибyтo* 
.o пoдaткiв' ПoтoчниЙ

Bитpaти 3 пoдaтКy нa пpибрoк являютЬ сoбoю сyмy витpaт 3 пoтoЧHoгo тa в|дстpoЧeHo

пoдaтoк визHaчaстЬся як сyMa пoдaткiB]]a пpибyтoк,.Цo пiдлягaють сплaтi (вiдшкoдyвaнню) щoдo oпoдaткoBaHoгo

пpибyткy (збиткy) зa звiтйиЙ neЫioд. Пoтoчнi витpaти Фoндy зa пoдaтКaMи po3paxoByютЬся з BИкopИстaнHяM

пoдaткoвиx стaвoк, чИl. lHиx (aбo в oснoвнoмy нинних) нa дaтy бaлaнсy.

Пoдaтoк Ha пpибyтoк нe poзpaХoвyсться' oскiльки вiдпoЬiднo Пoдaткoвoгo Кoдeксy УкpaТни 141.6.1. звiльняються

Biд oпoдaткyвaнHя Ko[ДтИ спiльнoгo iнвестyвaння, a сaMe: Ko[Дти, вHeсeнi зaснoвникa[\irи Кopпoрaтивнoгo фoндy, кoшти

тa iHшi aктиBи, 3aлyчeнi вiд yvaсникiв iнститyтy сПiлЬнoгo iнвеcтyвaння, дoХoдИ вiд здiЙснення oпеpaцiЙ 3 aктИвaMИ

iнститyтy сп|лЬHoгo |HBeстyвaнHя, дoxoди, нapaxoвaнi зa aКтивaMи iнcтитyтy спiльнoгo.. iнвeстувaHHя, тa IHLU| дoxoдИ

вiд дiяльнoстi iнститрy спiльнoгo iнвестyвaння (вiдсoтки 3a пo3икaMи, opeнднi (лiзингoвi) плaтeжi' poялтi тoЩo)-
, ' . i .o. 

oоni*oвi пoлiтики щoдo iншиx aктивiв тa зoбoв'язaнь

3.6'1' 3aбeзпeчeння
.aбезпeчeння вИ3нaютЬся, кoли Фoнд Maс тeпеpi|.. l lню зaбopгoвaнiсть (юpидиннy aбo кoHстpуктивHy) внaслiдoк

MинyлoT пoдiT, iснyе имoвipнlсть (тoбтo бiльше мoйиЬo, нiж немoх<ливo)' щo пoгaшeння зoбoв.я.aHня виMaгaтИMе

вибyття peсypсiв, кoтpi втiлюють у сoбi eкoнoмiчнi вигoдИ' i  мoжнa дoстoвipнo oцiнити сyмy зoбoв'язaння,

3.7. lншi зaстoсoвaнi oблiкoвi пoлiтики, щo c дopечHими для poзyмiння фiнaнсoвoТ звiтнocтi

3.7.1 floxodu ma вumpam

.Цoxiд вrд пpoдaжy фiнaнсoвих aKгиBiB ви3нarтЬся y пpибyтку aбo збиткy в paзi 3aдoвoлeння всiх нaвeдeниx дaлi

y'oв: 
'  пoтoкiв вiд тaкoгo фiнaнcoвoгo aктИву,

a) КУA для Фoнду пepeдaс дoгoвipнi пpaвa нa oдеp)кaнHя l-P'o_'_o^11к

б) кУA для Фoндy пеpeдaлo пoкyпЦев| рИ3Ики тa пepeвaги вiд вoлoдiння, пoB'язaHi з фiнaнсoвим aктИвlв,

в) зa Фoндoм Hе 3aлИшaeтЬся aнi пoдaльuJa yчacтЬ yпpaвлiнськoгo персoнaлy y фopмi, якa зaзвичaй пoв'Я3aHa з

вoлoдiHHяM, aнi eфеКтивний кoнтpoль ." npoдu,, '" 6i,",сo., 'и iнcтpyмeнтaми, iнвeстицiйнoю нepyxoмiстю абo

iншими aктиBaMи;
г) сyмy дoxoдy Mo)кнa дoстoBlpHo oцlHИти;

д) ймoвipнo, щo дo Фoнду нaдiЙдyть eкoнoмiчнi BИгoдИ, пoB'я3aнi з oпepaЦ|сю;

тa  
l l  a6n 6r lп t l ть  понeсeн i  v  <нa дoстoв ipнo oц iнити.

e) витpaти, якi бyли aбo бyдyть пoнeсeнi у зB'язкy 3 oпepaцlсю' Mo)l

Дивiдeнди визнaютЬся дoxoдoм лишe y Paзi, якщo:
- пpaвo Фoндy нa oдepжaнHя виплaт зa дивiдeндaмИ BстaHoBлeHo;
. e Ймoвipнiсть, щo eкoнoмiчнi вигoди, пoЁ.язaнi з дивiдeндaми, нaдiйдyть дo Фoндy;

- сyMy дивiдендiв Moжнa дoстoв|pнo oЦ|HитИ. ..-:-..^^-:
f loхiд визнae,o"" y звiтi пpo np"Ъy'*' тa збитки зa yMoвИ вiдпoвiднoстi вИ3HaЧeHню тa кpитeplяM вИзHaнHя.

Bизнaння дoxoдy вiдбyваеться oдHoЧaсHo 3 ви3HaHHяM збiльшeння aкгивiв aбo змeншенHя 3oбoв'язaнЬ.

BИтpaти - Цe .MeншеHня eкoнoмiчних вигiд пpoтягoт\Л oблiкoвoгo пepioдy y 
?"'"] l l::9yття 

ЧИ aMopTИзaцlI aктИвlB

aбo y вИглядl вИникHeHHя зoбoв'язaнь, pe3yлЬтaтoM чoгo e зMeнUJeння ЧистИх aктивiв' зa BИHяткoM 3MeHшeHнЯ'

пoв'язaнoгo 3 виплaтaми yчaсHикaм'
Bитpaти .,.*uo,, i ,  y звiтi пpo пpИбyтки тa збитки зa yMoBИ вiдпoвiднoстi вИзHaЧeнню тa oднoЧaснo 3 вИзHaнHяM

збiльшЁння зoбoв'язaHЬ aбo зMeнLueHня aктивiв'

Bитpaти I]eгaЙнo вИ3HaютЬся y звiтi пpo пpибyтки тa збитки, кoл1.?,o"'*' He HaдaютЬ мaЙбyтнix eкoнoмivних вигtд

aбo тoдi тa тieю Mipoю, якoю мaЙбyтнi eкoнoмiчнi BИгoдИ нe вiдпoвiдaютЬ aбo пepecтaютЬ вiдпoвtдaти ви3нaHню як

"*н;;;'Т.#;y#?HТ,]'"Julpo np,бy.*и тa збитки тaкo)к y тиX BИпaдкax, кoлИ вИниKaють зoбoв'язaння бeз

в И 3 н a H н я  a к т и в y .  . , . - -  - ^ ^ i ^ - i  . ' , ^  й  ь i а п n _ : -
Bитpaти, пoнесeнi y 3B.язKy 3 oтpиMaнHяM дoхoдy,.визнaЮтЬся y.тoМy }{ пepioдi '  щo Й.вiдп^oвlдHl дoХoдИ.

Пpи визнaveнl вapтoотi вИнaгopoди вiд yпpaвлiiня.aктивaMи Фoнд вiдпoвiднo дo MCФз ,15 викopистoвyо Meтoд

oцiнювaння .a p".yno,",oм. .Цo Mетoдy oцiнювaння 3a pе3yлЬтaтoM Haлe)кИтЬ, 3oКpeMa' aнaлlз викoHaння'

зaвepшeнoгo нa сьoгoднiшнiЙ день, oцiнкй дoсягнyтиХ peзyлЬтaтiв. Bpaxoвy"*" l!:.:^чl-пpoфeсiЙнoгo 
скeптИцИзMy

on'-." i '*oi вapтoстi вИHaгoрoдИ po3paxyHoк дoxoдy здiйснюoться нa кiнeць кo)кHoгo Mlсяця'
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Peзультaт ви3HaЧеHня poзMipу вИнaгopoдИ t ' lo yпpaBлi l ]ню aктИвaMИ oфopMлюeтЬcЯ aктoM BИкoHaHИx poolт '  в

якoMy вiдoбpaжaeтЬся poзpaxуHoк (oцiнкa) дoсягHyтиХ pe3yлЬтaтiв Ha 3вIтHy дaтy'

3'7'2. Умoвнi зoбoв'язaння ma aкmuвu'
КУA для Фoндy He ви3нaс yмoвнi 3oбoв.язaннЯ в 3вiтi пpo фiнaнсoвиЙ стaн. |нфopMaцiя Пpo yMoвНe 3oбoB'я3aHнЯ

po3кpИвaотЬся, яl(щo мoжливiiть вИбyття pecypсiв, Якi втiлюютЬ y оoбi eКoHoMiчнi вигoди, нe е вiдtaлeнoю, КУA для

Фoндy нe ви3нar yMoвнi aктИви' Cтислa iнфopмaцiя пpo yMoвHиЙ aктИB po3кpИBaстЬся, кoли HaдХot)КeннЯ

екOнoмiчниx виг iд  с  Ймoв ipним '
4. oснoвнi пpипyщeння' oцiнки та сyдx(eння

Пpи пiдгoтoвцi фiнaнсoвoT звiтнoстi КУA для Фoндy здiЙснюe oЦiнки тa пpИпyщeHня, якi мaють вплиB Ha елeMeHтИ

фiнaнсoвoТ 3вiтHocтi, /pyнтyюнись нa MCФ3, MCБo тa тлyMaЧeнняx, poзpoблeних Кoмiтeтoм з тЛyMаЧеHЬ

йiжнapoднoТ фiнaнсoвoТ зЬiтнoстi. oцiнки тa cyджeнHя бaзyються Ha пoпepeднЬoмy дoсвiдi тa iнших фaггopax' щo зa

iснyюvиx oбстaвин ввa)кaютЬся oб/pyнтoвaними i зa pe3yлЬтaтaMИ яких пpиЙмaютЬсЯ сyджeHHя щoдo бaлaнсoвo.i

.Ъ'j,oстi aктИвiB тa 3oбoв,язaHь. Xoчa цi poзpaxyнки бaзyються нa нaявнiй y кepiBнИЦтвa КУА iнфopмaцi ' i  пpo пoтovнi

пoдiТ, фaктИчHl peзyлЬтaтИ MoжyтЬ зpештoю вiдpiзнятися вiд циx poзpaxyнкiв. oблaстi '  дe тaкi сyджeHня о oсoблИвo

,aй,Ё' ' ' ,  oблaстi, щo ХapaктерИ3yютЬся вИсoкИM piвнeм склaднoстi '  тa oблaстi, в якИХ пpИпyщeнHя Й po3paxyHкИ

мaютЬ вeликe 3нaЧeнHя для пiдгoтoвки фiнaнсoвo.i звiтнoстi зa MCФЗ, нaвeдeнi HИ)кче'

4'1. Cyджeння щoдo oпepaцiй' пoдiй абo yмoв зa вiдсyтнoстi кoнкpeтниx MCФ3

Я*щo,*"'u. MсФз, якиЙ кoнкрeтнo зacтoсoвyr' 'с" дo oпeрaцiТ, iншoТ пoдiТ aбo yмoви' кepiвництвo КУA для

Фoндy зaстoсoByс сyджeнHя пiд чai poзpoблення тЬ зaстoсy"aння oблiкoвoT пoлiтики, щoб iнфopмaцiя булa дoрeЧHoю

для пЬтpeб кopйстyвaviв для пpиЙняття екoнoмiчниx piшeнь тa дoстoвipнoю' y тoMy знaчeннi, щo фiнaнсoвa 3вIтH|сTЬ'

. пoдar дoстoвipнo фiнaнсoвиЙ стaн, фyaнсoвi peзyльтaти дiяльнoстi тa гpoшoвi пoтoки Фoнд;

. вiдoбpaжaо екoнoмiннy сyтнiсть oпepaцiй, iншиx.пoдiЙ aбo yмoв, a нe лишe юpИдиЧHy фoplиУ;

. e нeйтpaльнoю, тoбтo вiльнoю вiд yпepeд}(eFiЬ'

. l  пoвнoю в yсix сyттевиХ aспeктaХ'
Пiд чaс здiЙснeння сyджeння кepiвництвo КУA пoсилaeтЬся Ha пpИЙHятнiсть нaведeHИХ дaл| д)Кepeл тa вpaxoBуо |x

y низxiднoмy пopядKy:
a) вимoги в МCФ3, y якиx iдeться пpo пoдiбнi тa пoв'язaнi з HИMи питaHHя;

б) визнaнeння, кpитеpiТ вИ3нaHня тa кoнЦепцi. i  oцiнки aкгивiв' зoбoв'язaнь, дoxoдiв тa BИтpaт y КoHцeптyaЛЬHlЙ

oснoвi фiнaнсoвoТ 3вIт|-{oстI,
Пiд нaс здiЙснeння 

"yд*""*" 
кepiвництвo КУA вpaхoвyо нaЙoстaннiшi пoЛoжeHHя iншиx opгaнiв, щo poзpoбляють

тa .aтвepджyютЬ стaчдapти, як| зaстoсoвyютЬ пoдiбнУ кoнцептyaльнy oснoвy для poзpoблeнHя стaHдapтiв' iншy

пpoфeсiЙнy лiтеpaтypy з oблiкy тa пpиЙнятi гaлyзeвi пpaКтиКи' тiою мipoю' якoю BoHи He сyпepeЧaтЬ BИщe3a3HaЧeнИM

джepeлaм.
oпepaЦiT, щo He peглaMeнтyЮтЬся MсФ3 КУA для Фoнду не здiЙснювaлись.

4.2. Cyдrкeння щoдo спpaвeдливoТ ваpтoстi aкгивiв Фoндy

cnpu'uдn'." вapтiсть iнвeстиЦiЙ, щo aктИвнo oбepтaються нa opгaнiзoвaниx фiнaнсoвИx pИнкaX, poзpaхoвyoтЬся

нa oснoвi пoтoЧHol pиHкoвoТ вapтoстi Ha M9MеHт зaкpИття тopгiв нa звiтнy дaтy. B iншиx випaдкaХ oцiнкa спpaвeдлИвoT

Bapтoстi lpyl.|тyeтЬся Ha сyд)кeнHяХ щoдo пepедбaЧyвaHИX мaйбyтнix гpoLДoвИХ пoтoкiв' iснуюнo'l eкoнoмiчнo' i сИтУaц|т'

pизикiв, влaстИвиХ plзним фiнaнсoвим iнстpy"e'.Ъ', тa iншиi фaктopiв з вpaХyBaI]няM виMoг MсФз 13 <oЦiнкa

спpaвeдливoТ Bapтoст|>.. 
4'3. CyджeнHя щoдo змiн спpавeдливoi ваpтoстi фiнaнсoвиx aктивiв

Кepiвництвo КУA ввaжaе, щo oблiкoвi oцiнки тa пpИпyщeHHя, якi мaють стoсyHoк дo oцiнки фiHaнсoBИХ

iнстpyмeнтiв, де pинкoвi кoтиpyвaнHя не дocтyпнi ' e ключoвИM джеpeлoм нeвИ3нaЧeнoстi oцlHoк' тoMy щo.

a) Bo'и з вИсoкИM c'yne"Ь" ймoвipнoстi 3a3нaютЬ змiн з плинoм нaсу' oскiльки oцiнки бaзyютЬся Ha пpИПyщeHHяХ

*epi '"йц'.a щoдo вiдсoткoBиХ стaвoк, вoлaтилЬHoстi '  змiн вaлютHиx кypсiв' пoкaзникiв кpедитoсПpoMo)l(нoст|

кoнтpaгeнтiв, кopигyBaHЬ пiд нaс oцiнки iнстpyмeнтiв, a тaкoж спeцифiчниx oсoбливoстeЙ oпеpaЦiЙ; тa

б) вплив зM|ни в oцiнкaх нa aКтИви, вiдo.бpaжeнi в звiтi пpo фiнaнсoвий стaH, a тaKo)к Ha дoХoди (вИтpaтИ) Mo)кe

бyти знavним
Якби кepiвництвo КУA викopистoвyвaлo iншi пpипyщeнHя щoдo B|дсoткoвИХ стaвoк, вoлaтИлЬнoстi, кypсiв oбмiну

.anю,, *p"!"тнoгo peЙтингy кoHтpaгeнтa' Дaт|А oфеpти i кopигувaнь пiд чac oцiнки iнстpyмeнтtв' бiльшa aбo мeншa

3Miнa в oцiHцi вapтoстi фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв y paзi вiдсyтнoстi pиl.|кoвИx кoтиpyBaнЬ мaлa б iстoтний BплИB Ha

вiдoбpажениЙ y фiнaнсoвiЙ звiтнoстi чИстИй пpибyтoк тa збитoк.

PoзyмIючи вaжливiсть BИкopИстaчня oблiкoiиx oцiнoк тa пpИпyщeHЬ щoдo спpaведливoi вapтoстi фiнaнсoвиx

aктивiв в paзi вiдсyтнoстi вxiдних дaнИx щoдo спpaведливoТ вapтoстi пepцJoгo piвня, Кepiвництвo КУА плaHyо

виКopистoвyвaтИ oцIнкИ," 
"yд*e,," 

якi бaзyються Ha пpoфeсiЙHiЙ кoмпетeнцiТ пpaцiвникiв пiдпpиемствa' дoсвiдi тa

MинyлиХ пoд|яx, a тaКoж 3 BИКopистaHняM poзpaxyHкiв тa мoделeй вapтoстi фiнaнсoвиx aктивiв. 3aлyнeння зoвнiшнix

eKспepтHиХ oц|Hoк щoдo тaких фiнaнсoвиx iнстpуЬентiв де oЦiнкa, якa бaзyетьcя нa пpoфeоiЙнiй кoмneтeнцi. i ,  дoсвlt|

тa po3paxyнкax e нeдoстaтнЬoю, Ha дyмкy Кepiвництвa r пpиЙнятнИM.тa нeoбхiдним.

Bикopистaння plзниx MapKeтиHгoвиХ пpИпyщeHЬ тalaбo мeтoдiв oцiнки тaкoж Mo)кe МaтИ зHaчнИЙ вплИв Ha

пepедбaнyвaнy cпpaвeдливy вapт|стЬ.. 
д.+. сiджeirня щoдo o"i*yвa*'x..epмiнiв yтpиMyвaння фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв

Кepiвництвo кyд зaстoсЬвyе пpoфeсiйHе сyд)кеHHя щoдo теpмiнiв yтpимaння 'фiнaнсoвиx 
iнстpyмeнтiв' щo

BХoдятЬ дo склaдy фiнaнсoвиx 
"*i,. i". 

Пpoфeсiйнe сyджeHHЯ за цИM 
'питaHHяM 

ipyнтyeться нa oцiнЦi pизикiв

фiнaнсoвoгo tHстpyMeHтy, Йoгo пpибyткoвoстi й дИHaпir iЦi тa iншиx фaктopaх. Пpoтe iснуютЬ неBИ3HaчeHoстi, якI MoжутЬ

бyти пoв,язaнi з пp"зyn,,нe*'" '  nы,y цiнниx пaпеpiв' щo нe e пiдкoнтpoльним кepiвництвy КУA фaктopoм i мoжe

сУттeвo вплИHутИ нa oцiнкy фiнaнсoвиx lHстрyMент|в.
4.5. BикopистaHня стaвoк дискoHryвaHня
Cтaвкa дИскo|tтy - Це пpoЦeHтHa стaBкa, якa викopИстoвyoтЬся для пepеpaxyнкy мaйбyтнix пoтoкiв дoxoд|B в 0дИHe

3нaчeнHя тeпеpiшнЬol (пoтoЧHoТ) вapтoстi '  якa o бaзoю длЯ визнaчeНня pинкoвoi вapтoстi бiзнeсy' 3 eкoнoмiчнol тoчки

зopy, в poл| стaBКИ д,Ь*o,.y e,бaжaнa iнвeстopy стaвкa дoХoдy Ha вклaдeHиЙ кaпiтaл y вiдпoвiднi з piвнeм pизикy

пoдiбнi oб,скги iнвeстyвaння, aбo - стaвКa дoxoдy 3a aлЬтepHaтИвHиMИ вapiaнтaми iнвecтицiЙ iз зiстaвляння piвня

pй],*y ,u дaтy oцiнки' Cтaвкa дискoнтy Mar ви3нaЧaтИся 3 ypaХy'aHHЯM тpьox фaктopiв:

a) вapтoстi гpolueЙ y Чaс|;
бi вapтoстi Дкepeл'. якi зaлунaютЬся для фiнaнсyвaння iнвeотицiйнoгo пpoeктy' якi вИMaгaютЬ pl3HI р|BHl

кoмпeнсaцiT;
в) фaКтopy pи3ИKy aбo мipи ймoвipнoстi oтpИMaHHя oнiкyвaних y MaйбyтHЬoMy дoxoдiв'
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, ]1.t2.2020 Рot{}'
Cтaнoм нa З1'12.2019 сеpеднЬo3вaжеF|a стaвкa зa пopтфeлeм бaнкiвськиx дeпoзитiв y нaцioнaльнiй вaлютi в

бaнкaх, y якИX нe вBeдeнo тИMчaсoвy aдмiнiстpaцiю aбo Hе зaпpoвaд)кeHo лiквiдаЦiЙHy кoмiсiю' стaнoвИлa 11'з %
piчниx. lнфopмaЦiя' щo викopистaHa для BИ3HaЧенHя сepеднЬo3вaжeHoТ стaвкИ oдepжaНa з oфiЦiйнoгo сaЙту HБУ.

4,6. Cyджeння щoдo вияBлeння oзнaк знeцiнeння aктивiв
Biднoснo фiнaнсoвиx aктивiв, якi oцiнюються 3a aMopтизoBaHOю вapтiстю, КУA для Фoндy нa дaTy вИllИкHeHHя

фlнaнсoвиx aктивiв тa нa кoжHy 3BiтHy дaтy вИ3HaЧa0 p|вeнЬ кpедИтHoгo pи3Икy.
КУА для Фoндy визнae pe3epв пiд збитки для oнiкyвaниx кpeдИтHИХ збИткiв зa фiнaнсoвиMИ aктИвaмИ, Як|

oцiнюються 3a aмopтизoвaнoю вapтiстю, y poзмipi oviкyвaниx кpeдитнИX збиткiв всЬoгo стpoКy дiT фiнaнсoвoгo aктИвy
(пpИ 3HaЧHoMy збiльшeннi кpeдитнoгo pизику|для кpeдИтHo-зHeцiнeних фiнaнсoвиx aктивiв) aбo 12-мiсячними
oviкyвaними KpeдИтнИMи збиткaми (y paзi нeзнaнHoгo зpoстaнНя кpeдИтHoгo pизикy).

laзвичaЙ oнiкyoться, щo oviкyвaнi кpедитнi збитки зa вeсЬ стрoк дiТ MaютЬ бyти визнaнi дo тoгo, як ф.нaнсoвИЙ
iнстpyмeнт стaHe пpoстpoчeний. Як пpaвилo, кpeдитниЙ pизик зHaчHo зpoстao щe дo тoгo, як фiнaнсoвиЙ iнстpyмeнт
стaHе пpoстpoчeнИI\л aбo бyдe пoмiченo iншi чинники зaтpИMки плaтeжiв, щo o спецИфiчнИMИ длЯ пoзиЧaлЬHикa'
(нaпpиклaд, здiЙснeння мoдифiкaЦiT aбo peстpyктypизaцii).

Кpeдитний pи3ик 3a фiнaнcoвим iнстpyмeнтoм ввa)кarтЬся нИ3ЬкИM, якщo фiнaнcoвиЙ iнстpyмеHт Mao низькиЙ
pИ3Ик нaотaHня дeфoлтy, пo3ИЧaлЬнИк мao пoтyжнiЙ пoтeнцiaл викoнyвaтИ свo' i  дoгoвipHi зoбoв'язaння щoдo
гpo|1 loBИХ пoтoк iв  y  кopoткoстpoкoв iй  пepспектив i ,  a  нeспpиятлив i  зм iни в  eкoнoмiчниx iд iлoвиX y|MoвaX y

дoвгoстpoкoвiй пepспeктивi мoжyть 3нИзИтИ, aлe не oбoв'язкoвo здaтнicтЬ пoзИЧaлЬHиКa вИкoHyвaтИ свoТ 3oбoв'язaHнЯ

щoдo дoгoвipниХ гpoшoBИХ пoтoкiв.
Фiнaнсoвi iнстpyменти Hе Bвaх(aЮтЬся тaкиMи, щo MaютЬ низькиЙ кpедитниЙ pИ3Ик лИше нa пiдстaвi тoгo' щo pИзИк

дeфoлтy зa ними с HИжЧИM, нiж pизик tефo.лтy зa iншими фiнaнсoвими iнстpyмeнтaми Фoндy aбo нtж кpедитHИЙ
pИ3ик юpИсдикЦiТ, в якiЙ Фoнд здiЙснюс дiяльнiсть'

oviкyвaнi кpeдитнi 3битки 3a весЬ стpoк дiТ не визнaютЬсЯ 3a фiнaнсoвим iнстpyментoм пpoстo нa пiдстaв| тoгo' щo
вiн ввaжaвся iнстpyмeнтoм iз ни3ьким кpeдИтниM pизИKo|M y пoпeрeднЬoмy звiтнoмy пepioдi '  aлe He ввa)КaотЬсЯ тaКИM

стaHoM нa звiтнy дaтy. У тaKol\Лy BИпaдкy КУA для Фoндy з'яоoвy6, ЧИ Maлo мiсЦе зHaЧHе зpoстaння кpeдИтHoгo pизИкy

3 Moментy пepвiснoгo ви3нaнHя, a oтжe ЧИ пoстaлa пoтpебa y визнaннi oviкyвaних кpeдИтнИХ збиткiв 3a вeсЬ стpoк дi i ,
oнiкyвaнi крeдитнi збитки вiдoбpaжaютЬ влaснi oнiкyвaння кеpiвництвa КУA щoдo кpeдитHиx збиткiв.

5.Poзкpиття iнфopмaцii Iцoдo ви кopистa н ня cп paвeдл и вoi вapтoстi
5.1.Meтoдики oцiнювaння тa вxiднi дaнi, викopистaнi для склaдaння oцiнoк зa спpавeдливoю вapтiстю
КУA для Фoндy здiЙснюe виKлюЧнo бeзпepepвнi oцiнки спpaвeдливoТ Bapтoстi aкгивiв тa зoбoв,язaнь, тoбтo тaкi

sjЛepeмiщeння мiж 1.м тa 2.м; 1.м тa 3-м piвнями iсpapxiТ спpавeдливoi вapтoстi
ннi  з  20,t8

1

якi вимaгaються MCФ3 9 тa MCФЗ 13 v звiтi стaH нa к|нeЦЬ кo)кнoгo 3в|тнoгo пеploд
Клacи активiв тa
зoбoв'язань,
oцiнeних зa

спpaвeдливoto
вapтicтю

Meтoдики oцiнювaння
Meтoд

oцiнки
(pинкoвий,
дoxiдний,
витpaтний)

Bиxiднi дaнi

Гpoшoвi кoшти Пepвiснa тa пoдaльшa oцiнкa
гpolДoвИХ кoштiв здiЙонюrтЬся
3a сПpaвeдлИвoю вapтiстю, якa
дop iвнюe 

' i x  HoMiHaлЬHiЙ
вaoтoстi

PинкoвиЙ oфiцiЙнi  кypси HБУ

|нстpyмeнти кaп|тaлy Пepвiснa oцiнкa iнстpyмeнтiв
кaпiтaлy 3дiЙснюстЬсЯ зa jX

спpaведливoю ваpтicтю' якa
зaзвичaЙ дop iвнюe ц iн i
oпеpaцiТ, в xoдi якoТ бyв
oтpимaниЙ aктИв' Пoдaльшa
oцiнкa iнстpyментiв кaпiтaлy
здiЙснюсться зa опpaвeдлИвoю
вapтiстю нa дaтy oцiнки.

PинкoвиЙ oфiцiйнi бipжoвi кypcИ
opгaнiзaтopiв тopгiв нa дaтy oЦ|нкИ'
зa вiдсrгHoстl BИзHaЧeHoгo
бipжoвoгo кypсy Ha дaтy oцiнки,
вИКopИстoвyстЬся ocтaHHя
бaлaнсoвa вapтiсть' цiни зaкриття
бipжoвoгo тopгoвoгo дHЯ
У paзi вiдсyтнoстi бipжoвиX кypсiв
викopИстoByeтЬся бyдь-якa
вiдкpитa тa ДoстVпHa iнфopмaЦiя,

5'2.Piвeнь ивo l якoгo нaлeжaтЬ тoстi. Tис.
Клaси активiв

тa 3oбoв,язaнЬ,
oцiнe}tиx зa

Gпpaвeдливolo
вapтiстю

1 p iвeнь
(тi, щo мaють

КoтИpyвaHня' тa
опoстepeжyвaнi)

2 p iвeнь
(тl '  щo Hе MaютЬ
кoтиpyBaHЬ' aлe
спoстepeжyвaнi)

3  p iвeнь
(тl '  щo нe MaютЬ
кoтиpyвaнь i не e

спoстepежyвaн и м и )

Усьoгo

laтa oцiнки

J I 1 21 9 з1 .12 .20 3 1 . 1 2 . 1 9з 1 . 1 2 ' 2 o з 1 1 2 .1 9 з 1 ' 1 2 . 2 0 J I 1 21 9 з 1 . 1 2 , 2 0

Пoтoчнi
фiнaнсoвi
iнвeстицiТ 77 0 185 1 971 2 317 701 2 575 2 672

мiж p iвнями i cpapx iт :  y  2019 poц i  y  пop iвняt lн|  з
Кoд 3a

сДPпoУ
Haзвa 31.12.2019 з1.12.2018 Пpиvинa

1
o|вeнЬ o iвeнь o iвeнь

1
D|вeHЬ

a

o iвeнь D iвeHЬ

00039002 пAт (п!Б) 77 0 77 Haявн iсть
б ipжoвиx
yгoд тa

бipжoвoгo
кVDсV

з276в518 ПpAT <Кoмплeкс 82 81,4 Haявнiсть



ПPи]\,{lТки Дo РIчIloi ФIHAнCoBoi зBITHOсTI ПIДlФ <цЕHTPAЛЬHиЙ IHBЕсTиЦIЙниЙ Фo}i.ц) зA Рlк, Щo ЗAкIHЧиBСЯ

3l.12.2020 Poку
(ЛИбiдсЬКИй) пo3aбip)кoвИх

Vгo,Д
361 84092 AТ <УкpaTнськa бipx(a) Уc a 6  n q q Haявн iсть

пoзaб ipжoвих
Vгo,tl

05763797 пAт (XК
<ЛyгaнськтeплoBo3)

8 10 '1 Haявнiсть
пo3aбipжoвИx
VГo л

05786152 ПpAT <oдeсaсiлЬMaU]) 1 068 1 068 Biдсyтнiсть
vгoл

0095521 3 ПoAТ <Бaлтськe
хлiбoпoиЙмaлЬнe п.вo))

173 129,2 Biдсyтнiсть
Vгoл

1 4308032 AТ <3aвoд <Еквaтop> 49 ,5 J O ,  / Biдcyтнiсть
Vгoл

20355550 ПpAТ <M3BM> 0 г \  1 , Б 3yпи нeння
oбiгy,
Лiквiдaцiя

007031 67 пАT
< Пoлтaвaплeмсepвiс>

? . я Bиключення
з бipжoвoгo
сп ИскV

00308778 ) 439 439,1 Biдсyтнiсть
Vгoд

001 58787 ПpAТ <Тypбoгaз> 5 1 49,4 Biдсyтнiсть
yгoд,
Bиключeння
з бipжoвoгo
cпИскy

21327550 ПpAТ <Гoтeль <Пoдiлля> 533 Biдсyтнiсть
yгoд'
Bиключeння
з бipжoвoгo
сп Искv

008491 84 ПpAТ <Плeмзaвoд
<CтепнoЙ>

48 пpoдaнo

0091 0564 BАT
< КиТвспeцсiл ь гoсп Moнтa)к)

0 0 3yпинeн ня
oбiгv

03341 397 ПAТ <Кoивooiжгaз> 0.029 пpoДaHo

00480968 ПAТ <Biтaм iни> пpoдaH0

00901 648 BAт <Кaxoвський
с|л Ь гoсп aгDe гaЬт)

0 0 3yп инeння
oбiгy

00211174 BAТ <КpивopiзькиЙ зaвoд
г|pHИчoгo
MaшиHoбУдУвaнHя >

0 0 3yпинeння
oбiгy

01 353054 пАт (УMP АгPoБУДУ> 0 0 3yпинeння
oбiгv

3 o z o ч I  I  I ПАТ <3eмлeтpaнсyгiддя > 0 0 3yпинeн ня
oбiгv

03365222 BAТ <Кipoвoгpaдгa3> 0 0 3yпинен ня
oбiгv

37175982 ПAТ <Ciнтpoн> 0 0 3yпинен ня
oбiгv

349641 89 ПAТ кЕкoклiн> 0 0 3упинeн ня
oбiгv

05756926 пAт <ПepшoтpaвнeниЙ
зЕТФD

0 0 3yп инeння
oбiгy -

00204625 пAт (лAКMA) 0 0 3yп и нeння
oбiгv

35370700 ТoB <Cмapт пpoдaKшH> о 0 Зyпинeння
oбiгv

З4574404 ТoB <Pyфaсбyд> о 0 3yпинeн ня
oбlгv

77 185 2 з17 0 1 971 701
мI)|{  p|вHЯми 2020 з 2019

Кoд зa
eДPпoУ Ha3вa

31.12.2019 31.12.2020
Пpиvинa1

o i вeHЬ

Z

o |вeHЬ

J

o iвeнь
1

D I B e H Ь

2
D | в e н Ь

3
D I в e н Ь

39002 пAт (п|Б) 77,00 0,00 77 ,00 Biдсyтнiсть
Vгoл

32768518
ПpAT <КoМплeкс
<Либ iдськиЙ>

82,00 8 1 , 4 0 Biдсyтнiсть
Vгo.ц

361 84092 AТ <УкpaТнськa бipжa> 95,00 95,00
H a я в H l с т Ь

пoзaбipжoвих
VгoД

576з797
пАT (Хк
<Л Vгaнсь ггеплo вoз > 8 0 0 1 0 1  , 0 0

Haявн iсть
пoзaб ipжoвиx

8



yгoд'
Кoливaння

5786152 ПpАТ <oдесaсiльмaш> '1 068 00 1 , 0 0 2 уroди y
2020 ooцi

95521 3 ПpAТ <Бaлтське
xл iбoпpиЙмaлЬHе п-вo)) 173 ,00 38,00

Haявнiсть
Пo3a
б ipжoвих
Vгoд

1 4308032 АТ <3aвoд кЕквaтoo> 49,50 0,00 пpoдaНo

20355550 ПpAТ <MЗBM> 0 0 0 0 0 0
3упинeн ня
oбiгу.
Лiкв iдaцiя

70З167 пAT
< Пoлтaвaплемсepвiс> з '80 12 ,00

Bиключeння
з бiржoвoгo
cпИскV

308778 ПpAT <Cвepдлoвьскa
UJBeЙHa фaбpикa>

439,00 2 837,00
Haявнiсть
пoзaбipжoвиx
Vгoл

158787 ПpАT <Тypбoгaз> 51 00 5 1 , 0 0 Biдсyтнiсть
yгoд

21з27550 ПpAТ <Гoтель <Пoдiлля> 61?  nn 0,00

BiдсyтнIсть
yгot.
Bиключення
з бipжoвoгo
спИску.
3упинкa
вHeсеH HЯ
зм iн  дo
дeпoзИтapHoГ
o oблiкv

91 0564 BAт
к Ки. iвcпeцсiл ьгoспMoHтaж)

0 0 0 0 0 0 3yп инення
oбiгv

901 648 BAт <КaxoвськиЙ
с|л ЬгoспaгpегaЬт>

0,00 0,00 3yпи нeння
обiгv

21 1 174
BАТ <Кpивopiзький зaвoд
гipHиЧoгo
мaшинoбvдvвaння >

0,00 0 ,00 3упинeн ня
oбiгу

1 353054 пAT (УMP AгPoБУДУ) 0,00 0,00 3yпинeння
oбiгv

362647 17 ПAТ <3емлeтpaнсyгiддя > 0,00 0 ,00 3yп и нення
oбiгv

53oЭzzz BАТ <Кipoвoгpaдгa3) 0,00 0 ,00 3yпинeння
oбiгv

371759в2 ПAТ <Ciнтpoн> 0,00 0,00 Зynи нeння
обiгv

349641 89 ПAТ <Екoклiн> 0,00 0 ,0 3yпинення
oбiгv

5756926 пAт <ПepшoтpaвнeниЙ
3EтФ) 0,00 0,00 3yпинення

oбiгv

204625 пAT (ЛAкMА) 0,00 0,00 3yпинeн ня
oбiгv

35370700 ToB <Cмapт пpoдaкшHD 0,00 0,00 3yпинeн ня
oбiгv

з4574404 ToB <Pyфaсбyд> 0,00 0,00 3yпинeн ня
oбiгv

77,00 '185,00 2з17 'з0 ' 0 ,00 297О'0О 323'4О

ПPиMIТки Дo PIЧHoi ФII{AHсoBoi ЗBIТtloсTI ПIДIФ (цЕtlTPAЛЬниЙ II{BЕСTицIЙHиЙ ФoHДD зA PIк, Щo зAКIHЧиBсЯ

31. l2.2020 РoкУ

5.4.|ншi poзкpиття' щo Bимaгaютьcя MCФ3 13 кoцiнкa спpаBeдливoТ вapтoстi>

У 2019 poц i  спpaвeдливy вapт iсть  ц iнних пaпep iв  ПpAТ (M3BM> бyлo визнaveнo p iвнoю (Hyлю>,  нa 0 .1  .01 .2019
poкy 0 ,1  25 тИс .  гpH '

У  2020 poц i  yц iнкa ц iнниx пaпep lв  сKлaлa 1812тис .  гpн.  looц iнкa -2585 тис .  гpн
У 2020 poцi уцiнeнo дo (0) вapтiсть aкцiЙ ПpAT <Гoтeль <Пoдiлля> y 3в'я3кy iз зyпинeнням BнeсeнHя 3M|Н дo

дeпoзИтapнoгo oблiкy'
У 2o2o poцi yЦiнкa дooцiнкa ваpтoстi aкЦiЙ здiЙснювaлa Ha пiдотaвi дaHИХ щoдo спpaвeдлИBoi вapтoстi aкцiЙ зa

ДalИvi|А бipжoвoгo кypсy, бipжoвИХ тa пoзa бipжoвиx yгoд.
6.Poзкpиття iнфopмaцiТ, щo пiдтвepджyс стaттi пoдaнi y фiнансoвих звiтаx

HaHсoBиx тИc.
Cпpaвeдлива вapтiсть

31j22019 31.12.2020
Фiнaнсoвi aктиви' y тoмy нислi:

Кopoткoстpoкoвi фiнaнсoвi iнвecтиЦiТ 2 579 3 274

Гooшoвi кoLlJти тa ТХ eкBiвaлeнти 1 26



ПPиМIТки Дo РIЧнoi ФIltA}tсoBoi зBITIrOсTI ПlДIФ <цЕHTPAЛЬIIиЙ tнвдстицlЙниЙ ooнд'' ]A PIк, Щo зAкlнЧиBСя
31. l2.2020 PoкУ

'  6.1 '  Фiнaнсoвi  aктиви'  щo oцiнtoютЬся зa спpaвeдливoю вapтiстю, з в iдoбpа)кeнняM peзyлЬтатy
пepeoцiнки y пpибyткy абo збиткy

Пoтoчнi фiнaнсoвi iнвeстицiТ Фoндy
Cтaнoм нa31 .12.2020 poкy iнвeстицiйний пopтфeль Фoндy мiстить цiннi пaпepи, чaстки 23 емiтeнтiв' в тoMy чИсл'.
l .{iннi пaпеpи 4 eмiтeнтiв, щo пepeбyвaють y бipжoвoмy спискy пpинaЙмнi oднiеТ фoндoвoT бipжi,
! iннi пaпepи 19 емiтeнтiв, щo He пepебyBaютЬ y бipжoвoмy спискy пpИHaЙмнi oднiоТ фoндoвoi бipжi;

. Чaсткy y стaтyтHoмy кaпiтaлi 1 eмiтентa.
Biдсoтoк вoлoдiння цiнними пaпepaмИ eмiтентiв, щo BХoдятЬ дo сКлaдy iнвeстицiЙнoгo пopтфелю Фoндy'

кoлИBarтЬся вiд 0'0002% дo 3'0697%' пpИ цЬoмy вiдсoтoк вoлoдiння 1 емiтeнтa стaHoBИтЬ poзмip бiльшe Зok' пpи
ЦЬoмy y 2 eмiтeнтiв вiдсoтoк вoлoдiння стaнoвИтЬ бiльшe 1 %' Peштoю eмiтентiв Фoнд вoлoдiс y poзмipi дo О,7%
стaтyтнoгo кaпiтaлy вiдпoвiднoгo емiтeнтy.

. Bсi фiнaнсoвi iнвecтицiТ oблiкoвyються Фoндoм 3a спpaвeдлИвoю вapтiстю, тa ввaжaютЬся кoрoткoстpoкoвиMИ
iнвeстицiями.

КУA мaс 3aбe3пеЧИти стpyктypy aктивiв Фoнду вiдпoвiднo дo вИМoг ЧИнHoгo 3aкoнoдaвствa'
Пpoтягoм 2020 КУA aнaлiзyвaлo aкт|/,BИ Фoндy, pинкoвy ситyaцiю' тa iншi фaктopи.
Cлiд зaзнaнитИ, щo pИHкoBa ситyaцiя. щoдo цiнниx пaпеpiв' якi r aктивaми Фoндy' iнвeстиЦiЙнa c|АтУaЦ|я в УкрaТнi,

зaгaльний пoлiтичниЙ тa eкoнoмiчниЙ стaн УкpaTнИ' He HoсИлa спpИятЛивoгo xapaктeрy пpoтягoМ 2020 poку,
Пpoтягoм 2О20 poку з iнвeстицiЙнoгo пopтфелю Фoндy бyлo pеaлiзoвaнo aкцi l , l  еMiтeHтa
Фiнaнсoвi iнвестицiТ, щo с aКтИBaми Фoндy' пpидбaнi ни oтpимaнi з NЛeтoю l 'Х пoдaлЬLl.Joгo пеpeпpoдaжy, тa

плaHyютЬся дo пpoдaжy (вiднyжeння) пpoтягoM Haстyпнoгo пepioдy.
Cтaнoм нa З1 .12 '2О19p.  тa  нa  31 .12 .2О2pp '  нa  бaлaнс l  Фoндy oбл iкoвyBaлисЬ пoтoчнt  ф iнaнсoв i  iнвеотиц iТ  у

виглядi цiнниx пaпepiв тa кopПopaтивниx пpaвlспpaвeдлИвa вapтiсть фiнaнсoвиx iнвестиЦrЙ стaHoвИлa,
v|с

Haймeнyвання 3a piк, щo зaкiннився
31.12.19p.

3a p iк,  щo зак iнчився
31.'12.20o.

Aкцij yкpaТHсЬких eмiтeнтi в 2 579 3 294
oблiгaЦiT yкpaTHсЬкИx eмiтентiв 0 0

Кopпopaтивнi пpaвa 0 0

Bсьoгo 2 575 3 294
Tис6. кoшти

Bалютa 31.12.19p. 31.12.20p.
Paxyнки в бaнках, в гpн. (UAH) 1 25

Paхyнки в бaнкaх, в дoл. CШA (USD) 1 1

Бaнкiвськi дeпoзИти, в гpн. (UAH)

Bсьoгo: 1 2в

6.3' fle6iтopсЬка зaбoргoванiсть
Cтaнoм  нa  31  ' 1 2 . 2О19p .  т a  н a  З 1  ' 1 2 тЬся нa o B a H l о T Ь

fleбiтopськa зaбopгoвaнiстЬ: тис. гpн. 31 гpyдня 2019 3't гpyдня 20208
зa вИдaHиMИ aвaHсaMИ (зa дoгoвopaми кyпiвлi-пpoдaжy

цiннi пaпepи, пepeдПлaтa винaгopoди КУA)
1 3 0 1 7 2

Cтaнoм нa 31 гpyдня 202Q poку y Фoндi вiдсyтнi бopгoвi фiнaнсoвi aктИBv1, щoдo якИx нeoбxiднo poзрaxoвyвaтИ
peзepв вiд oнiкyвaнi кpeдитнi збитки.

Пpoтягoм 202О poку бyдo здiЙснeнo вiдстyплeння пpaвa виMoги дeбiтopськoТ зaбopгoBaHoстi.
Бopг ПpАT <IК кlHЕКo> y poзмipi 520 тиc. гpн. бyлo пеpeyотyплeHo дo ПpaT (КoMПЛЕкс <ЛИБlДсЬКИЙ))'

Pезyльтaт - Фoнд oтpИMaв дoxiд y poзмipi 390 тис' гpн.
Пpoтягoм 2020 poкy ПpAT <КoMПЛЕКс (ЛИБ|ДсЬКИЙ) здiйснив пoГaшeHHя дeбiтoрськoТ зaбopгoвaнoстi нa сyмy

28 тис. гpн.
Пpoтягoм 2020 poку Фoнд здiйcнив yцiнкy вapтoстi дeбiтopоькoТ зaбopгoвaнoстi нa оyмy 320 тис' грH' y 3B,я3кyк з

нeBИкoнaHняM вИмoги пpo сплaтy бopгу.
Bapт iсть  деб iтopськo i  зaбopгoBaHoст i  ПpАT (кoMпЛEКс (лИБ|ДсЬкИЙ> стaнoм нa31 .12 .2О20 poку _  172тис ,

гpн '  3aгaльниЙ бopг  -  492тиc .  rpн '
Дебiтoрськa зaбopгoвaнiсть Фoндy Hе Maс зaбeзпeчeння' Пpoстpoнeнa дeбiтopськa зaбopгoвaнiсть вiдсyтня, Фoнд

пpoвoдИтЬ aнaлiз тa oцiнкy piвня кpeдИтl-|oГo pИзикy з вИкopИотaHHям lндивiдyaльнoгo пiдxoдy, Дeтaльнiше oЦiнкa
кpeдИтHиX pизикiв висвiтлeнa y п. 7.3' Пpимiтoк'

6.4. Bлacний капiтал
ПaЙoвиЙ кaп iтaл Фoндy стaнoм нaЗ1 .12 .19p. ,  нa31 .12 .2Оp,  склa iцae 5  000 тис .  гpн. '  якиЙ пpeдстaвлeHИй випyскoм

iнвeсти цiЙних сepтифiкaтiв'
Cтaнoм нaЗ1 '12 .202Оp.  poзм iщeнo iнвeстиц iйниx сеpтифiкaт iв  Ha зaгaлЬHy сyMy 3a нoм iнaлoм y  poзм ip i  162Зтиc .

гpl" l . '  peштa iнвeстицiйниx сepтифiкaтiв пpeдстaвлeHa y фiнaнсoвiй звiтнoстi Як нeoплaчeниЙ кaпiтaл y poзмipi 3 041
тИс. гpн. тa вилyнeний кaпiтaл y poзмipi 1 080 тис' гpl] ' '  в тoMy числi зa нoмiнaлoм - 336 тис. гpн,

Кiлькiсть iнвестицiйниx сepтифiкaтiв' щo зHaxoдЯтЬся в oбiгy -3246 263 шт.
ДoдaткoвиЙ кaп iтaл Фoндy стaнoм нa 31.12.19p. ,  нaЗ1 .12 '20 '  сКлaдаr  703тис .  гpн '
Poзм ip  нepoзпoд iлeнoгo пpибyткy  стaнoп,  нaЗ1 ,12 .  '19p склaдae 1  024 тиc .  гpH. ,  стaHoM нaЗ1 '12-2Оp.  _  1719 тис ,

гpн.3б!льшeння нepoзпoд iлeнoГo пpибyткy  нa31 '12 .202Qp.зyMoBлeHo oтpИMaHняM пpибyткy  3a  peзyлЬтaтaми2О2О
poкy y poзмipi 695 тис. гpн'

6.6. toхoди та витpaти.
Bсi стaттi дoxoдiв i витpaт' визнaнi y звiтниx пeрioдaх вКлюЧeHo дo оклaдy 3вiтy пpo фiнaнсoвi peзyльтати (3вiт

пpo сyкyпниЙ дoхiд).

10

6.5. тa IHшa к lстЬ Тис
3oбoв'язання 31.12.19p. 31.12.20p.

104 190



ПPиMIТки Дo PIЧHoi ФlltAl iсoBoi зBlТнoсTl ПlДIФ "цЕHТPAЛЬtlигI IHBЕсТиЦlЙHIlГt Фolrд" lA PIIi, tцo ЗANlHЧtlB(]Я
3l. l2.2020 Pol{у

Bитpати вiдoбpaжaютЬся в бyхгaлтеpсЬкoMy oблiкy oдHoЧaсHo зi зMeHшeHHяM aктивiв aбo збiЛЬшeHHяM
3oбoв.я3aнЬ. Bитpaтaми звiтHoгo пepioдy Bи3HaютЬся aбo 3MeншeнHЯ aктИвiв aбo збiлЬшeннЯ зoбoв'ЯзaHЬ' щo
пpИвoдИтЬ дo зMeншeнHЯ влaсHoгo кaпiтaлy Фoндy' 3a yмoвИ, щo цi витpaти MoжyтЬ бyти дoстoвipHo oцiHeHi'

Bитpaтaми вИ3нaЮтЬсЯ витpaти пeвнoгo пepioдy oднoчacHo з ви3HaHHяМ дoxoду, tлЯ oТpИMaHHя Якoгo вoнИ
здiЙснeнi.

3a yмoви' щo oЦiнкa дoХoдy мoжe бyти дoстoвipнo вИзHaчeHa, дoХoд y 3вiтi пpo фiнaнсoвi pезyлЬтaтИ
вiдoбpaжaoться в MoМeHт HaдХoд)кeHня aктивy aбo пoгaшeHня 3oбoв'Я3aHHя, якi пpизвoдЯть дo збiльшeHHя влaснoгo
кaпiтaлy Фoндy.

3a yмoви' щo oцiнкa вИтpaт мoжe бyти дoотoвipнo вИ3Haчeнa, вИтpaти вiдoбpaжaються y 3вiтi пpo фiнaнсoвi
peзyлЬтaтИ B MoMeHт вибyття aКтИBy aбo збiльшення зoбoв'язaння.

Дoхoди i витpaти зaзвичaй вpaХoвyютЬся 3a пpиHцИпoM нapaХyвaHHя зaлeжHo вiд стyпеня зaвepшeнoстi
KoHКpeтнoT oпepaцil. , якa oцiнюсться як спiввiднoшeHHя фaюгиннo Haдaнoгo oбсЯгy пoслyг i зaгaльнoгo oбсягy пoслyг,
якi мaють бrги нaдaнi.

У 2020 poцi нистиЙ дoxiд вiд peaлiзaцiТ фiнaнсoвиx iнвестицiЙ склaB - 51 тиc. гpн, сoбiвapтiсть pеaлiзoвaних
фiнaнсoвиx iнвeстицiЙ - 58 тис. гpн. У стaтi <Baлoвий збитoк> кoд pядкa (2095) 3вiтy пpo фiнaнсoвi pезyльтaти ФNэ2
вiдoбpaженo peзyлЬтaт 7 тис. гpн.

У 2020 poЦi дooцiнкa фiнaнcoвих iнвeотицiй скJ.laдao - 2 585 тИс. гpH', yцiнкa - 1812тиc' гpн,
Cтaття iншi витpaти Фoндy зa 2o20 piк вКлЮчaе пеpеoцiнкy дебiтopсЬКoТ зaбopгoвaнoстi, щo бyдe poзКpИтo HИжЧe

y Пpимiткax.
У 2019 poЦi чистиЙ дoxiд вiд pеaлiзaцiT фiнaнсoвиx iнвeотицiЙ сКлaв - 52 тиc. гpн, coбiвapтiсть peaлiзoвaних

фiнaнсoвиx iнвeстицiй - 48 тиc' гpн. У статi <Baлoвий пpибyтoк> кoд pядкa (2095) 3вiтy пpo фiнaнсoвi peзyльтaти
ФNs2 вiдoбpaжeнo peзyлЬтaт 4 тис. гpн.

У 2019 poЦi дooцiнкa фiнaнсoвиx iнвeстицiй сKлaдaо - 175 тиc. гpн'' уцiнкa - 220 тиc' гpн. Дoxiд вiд пepeoцiнки
дeбiтopськoT зaбopгoвaнocтi отaнoвить 6 тис' гpн вiдoбpaжeнo згopнyтo стaттi <lншi дoХoдИ> кoд pЯдкa (2.120) 3вiтy
пoo фiнaнсoвi oeзvльтaти ФNg2.

6.7.oпepaцiйнi витpaти. Тис. гpн.

6.9. Пoдaтoк на пpибyтoк
3гiднo з poзtiлoм ||| пкУ <Пoдaтoк нa пpибyтoк пiдпpисмств> пyнкт 141.6 пepeдбavao oсoбливoстi oпoдaткyвaHHЯ

iнститyтiв спiльнoгo iнвeотyвaння тa сyб'erсгiв Heдep)кaвHoгo пeнсiЙнoгo зaбезпeчення,
3вiльняються вiд oпoдаткyвaHня кoI. ' lJтИ спiльнoгo iнвeстyвaння' a сaMе, кoLlJти, внeсенi 3aсHoBHИкaплИ

КopпopaтивHoгo фoндy, кoштИ тa iншi aктиви, зaлyнeнi вiд yнaсникiв iнститyтy спiльнoгo iнвестувaння' дoХoдИ вlд

здiЙснeння oпepaцiй 3 aктИвaMИ iнституту спiльнoгo iнвестyвaння' дoxoдИ, нapaхoвaнi зa aктИвaMИ iнститyтy спiльнoгo
tнвестyвaння,  тa  iншi  дoХoдИ в iдд iяльнoст i  iнститyтy  сп iльнoгo IHвeстyвaннЯ 1в iдсoтки зa  пoзИкaMИ'  opeндн i  (л i зингoвt )

плaтeжi, poЯлтi тoщo)'
ФiнaнсoвиЙ pезyлЬтaт дo oпoдaткyвaння (пpибyткy aбo збиткy), визнaнений y фiнaнсoвiЙ звiтнoстi Фoндy зa 2020

piк е пpибyтoк y poзмipi 695 тис. гpн.
Фiнaнсoвий peзультатдo oпoдaткyвaння (пpибyткy aбo 3бИткy), визнaнeниЙ y фiнaнсoвiЙ звiтнoстi Фoндy зa 2019

3бИтoк 201

Иc

Haймeнyвaння пoкaзникa toxoди
зa 20,|9 p.

Bитpaти
зa 2019 p.

Дoхoди
зa 2020 p'

Bитpaти
зa 2020 p'

A. oпepaцiйнi дoxoди i витpати:
ЧистиЙ дox iд  в iд  peaл iзaц i i  ф iн '  iнвeстиц iй 52 Э l

Coбiвapтiсть peaлiзoвaHИX фiнaноoвиx iнвестиЦiЙ 48 58
|ншi oпepaцiйнi дoхoди i витpaти .

AдмiнiстpативHi витpaтИ 166 t J c

Б. lншi фiнaнсoвi дoxoди i витpати
B. |ншi дoxoди i витpaти 1 8 1 220 3 039 2 2О4
Bсьoгo: 233 434 3 090 2 395

2019 2020

Maтepiaльнi BитpaтИ

Bитpaти Ha oплaтy пpaцi

Biдpaxyвaння нa сoцiaльнi зaxoди

AмopтизaЦiя oснoBHиХ зaсoбiв i нeмaтepiaльних aкгивiв

lнщi oпepaЦiЙнi BИтpaт|А (сoбiвapтiсть фiнaнсoвих iнвестицiй'
винaгopoдa КУA, ayдитopy' збepiгavy, oпpилюднeння iнфopмaцiТ, пoслyгИ
бaнкy' пepeoцiн кa дeбiтopськoi зaбopгoвaнoстi)

434 2 395

Bсьoгo oпepацiйниx витpaт 434 2 395

6.8. Фiнaнсoвi дoxoди та витpaти' Tис. гpн.
2019 2020

Пpoцeнтнi дoxoди 0 0

Biдсoтки пo дeпoзИтHoMy paxyнкy в бaнкy 0 0

.Цивiденди oдеp)кaHi 0 0

Пpoцeнтнi Bитpaти 0 0

тис.
Haймeнvвaння пoкaзника 20,t 9 piк 2020 oiк
ФiнaнсoвиЙ peзyл Ьтaт.дo oпoдaткyвaHHя : пpибyтot</збитoк нa кiHeцЬ

пeoioдv

-201 695

Bитpaти 3 пoдaткy Ha пpИбyтoк

l l
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6.10.3вiт пpo pyx гpoшoвиx кoштiв
3вiт пpo pyХ гpoшoвИХ кoштiв Фoндy зa 2019 тa зa 2020 piк оклaдeнo КУА зa ПpЯMИ|\Л MeтoдoМ
Poзгopнyтe poзкpИттЯ сyM HaдХoд}<еHЬ тa видaткiв гpoшoвИХ кoштiв Фoндy, щo вИHИкaютЬ B peзyльтaтi

oпepaцiЙнoi, iнвeстицiйнoТ тa фiнaнсoвoТ дiяльнoстi пpoтягoм 2020 poкy нaвeдeHo y фopмi З <3вiт пpo pyх гpol]JoвИх
кoштiв>.

Чистий pyx гpoшoBИX кoштiв вiд oпеpаЦiЙнoT дiяльнoстi зa 2019 piк тa 2020 рiк склaдaс, - -53 тис. гpн., - .26 тис.
гpн '  в iдпoв iднo,  в  т 'ч . :

. Haдxoркення вiд фiнaнсoвих iнвeстицiй - 52 тиc. гpн. тa 52 тиc. гpн. - зa дoгoвopaмИ кyпiвлi.пpoдaжу цiнниx
пaпep|в:

. нaдxoдя(eння aвaнсiв вiд пoкyпцiв i зaмoвникiв - 0 тис. гpн' тa 0 тис' гpн' - 3а дoгoвopaми кyпiвлi-пpoдaжy
ц iнних пaпep iв ;

. нaдХoдження вiд пoBepнeHHЯ aвaнсiв - 6 тис. гpH. тa 2О тиc. гpH. - 3a дoгoвopaмИ кyпiвлi-пpoдaжy цi l-]HИХ
пaпеo|B :

- тa витpaчaHHя нa:
- oплaту тoвapiв (poбiт, пoслyг) _ 59 тис. гpн' тa 46 тИс. гpн' - Bинaгopoдa КУA, збepiгaнy, депoзитapiю' ayдИтopy

тotцo:
-  oплaту  aвaнс iв  -  0  тис .  гpн,  тa  0  тИс ,  гpн.  -  зa  дoгoвopaми кyп iвл i .пpoдaжy ц iнних пaпep iв '
-  пoBepнeнHя aвaно iв  -  0  тис ,  гpн.  тa  0  тИс ,  грH.  -  зa  дoгoвopaми кyп iвл i -пpoдaжy ц iнниx пaпeр iв  ;
. iншi вИтpaчaнHя - 0 тис. гpн- тa 1 тИс. гpl-|,
|нвeстиц iЙнa д iяльн iсть  зa2О19 p iк  тa  202Qp iк  BKлюЧaо нaдxoджeння в iд ,
. oтpИMaHиx дивiдeндiв - 0 тис. гpн. тa 0 тис. гpH'
ЧиcтиЙ pyx гpoшoвИX кoштiв вiд iнвeстицiйнoТ дiяльнoстi зa 2019 piк тa 2О2О piк склaдaс, _ 52 тиc. гpн,' - 51 тис.

гpн. вiдпoвiднo.
Фiнaнcoвa Дiяльнicть зa 2019 piктa 2020 piк не здiЙснюBaлaсЬ.
]aгaлoм в pезyльтaтi дiяльнoстi пiдпpиемствa пpoтягoм 2019 poкy тa202o poкy вiдпoвiдHo ЧИстИЙ pyХ гpoшoвИХ

кoштiB стaнoвить - 25 тис. гpH. тa - 0 тио. гpн.
3aлишoк кoштiв нa кiнeць 2020 poкy 26 тИс. грH. тa нa кiнeць 2019 p.1 тис. гpн'
6 .11 .3в iт  пpo влaсний кaп iтал
3a pезyльтaтaми дiяльнoстi зa 2019 piк збитoк Фoндy стaнoвить201 тИс' гpH'
3a peзyльтaтaми дiяльнoстi зa 2018 piк збитoк Фoiдy стaнoвить 133 тИс. гpH.
laгaльнa сyмa Hepoзпoдiлeнoгo пpибyтку стaнoN4 нa З1.12.2О19p. сКлaдar 1 024 тиc. гpн' Cтaнoм нa 31 -12.2О19p,

дoдaткoвиЙ вклaдeний Kaпiтaл стaнoвИтЬ 7ОЗтиc' гpн., який сфopмoвaниЙ пpИ poзMiщeHнi lнвeстицiЙних сepтифiкaтiв
вищe нoмiнaлy. зa aHaлoгiЧниЙ пepioд 2018 poкy пoкaзнИкИ iдeнтиннi.

|нфopмaцiю пpo влaсниЙ кaпiтaл Фoндy зa 2019 poзкpитo в Фopмi Ns4 (зBiт пpo влaсний Кaпiтaл>.
7.Poзкpиття iншoi iнфopмaцiТ

7.1. Умoвнi зoбoв'язaння
7.1 .1' oпodamкувaн,rЯ
Bнaслiдoк нaявнocтi в yКpal.нсЬкoMy пoдaтKoвoму зaKoнoдaвотвi пoлoжeнь, якi дoзвoляють бiльш нiж oдин вapiaнт

тлyMaЧеHня, a тaкoж Чеpeз пpaктикy, щo сKлaлaся в нeстaбiльнoмy eкoнoмiнHo|\Лy сеpeдoвищi. 3a ЯКoi пoдaткoв|
opгaнИ дoвiльнo тлyMaчaтЬ aспeкти eкoнoмiчнoT дiяльнoстi '  y paзi, якщo пoдaткoвi oгpaHИ пiд дaдyть сyмнiвy пeвнe
тлyмaчeHнЯ, зaсHoвaHe нa oцiнЦi кepiвництвa КУA eкoнoмiчнo' i дiяльнoотi Фoндy, ймoвipнo, щo Фoнд змyшeниЙ бyдe
сплaтИтИ дoдaткoвi пoдaткИ, штpaфи тa пенi. Тaкa нeви3нaчeнiсть |\Лoжe вплИнyти нa вapтiсть фiнaнсoвиx
iнстpyментiв, втрaтИ тa peзepвИ пiд знецiнeння, a тaкoж нa pИHкoBИЙ piвeнь цiн нa yгoди' Ha дyмкy кepiвництвa КУА
Фoнд сплaтив yсi пoдaтки, тoмy фiнaнсoвa звiтнiсть не мiстить peзеpвiв пiд пoдaткoвi збитки. Пoдaткoвi звiти мoжyть
пepeглядaтИся вiдпoвiднимИ пoдaткoBИl\i lИ opгaнaми пpoтягoM тpьox poкiв,

7.1.2' Cmупiнь |IoвepHeHHя de6imopcькol зaбopeoвaнocmi ma iншuх фiнaнcoвux aкmuвiв
Bнaслiдoк сИтyaЦiТ, якa склaлaсЬ в eкoнoмiцi yкpaTНИ, a тaкoж Як peзyлЬтaт eкoнoмiчнo.i нeстaбiльнoстi '  щo

склaлaсЬ нa дaтy бaлaнсy, iснye Ймoвipнiсть тoгo, щo aKтИвИ He зMoЖyтЬ бyти peaлiзoвaнi зa ТXHЬoю бaлaнсoвoю
вapтiстю в xoдi звиvaЙнoТ дiяльнoстi Фoндy.

Cтyпiнь пoBepнeHня циx aктивiв y знaннiЙ мipi зaлeжить вiд eфeктивнoстi зaxoдiв' якl знaхoдятьсЯ noзa зoнoю
кoHтpoлю Фoндy' Cтyпiнь пoвepнeнHЯ дебiтopсЬКoТ'зaбopгoвaнoстi Фoндy визHaЧaотЬся нa пiдстaвi oбстaвин тa
iнфopмaцiТ, якi нaявнi нa Дaту бaлaнсy' Ha дyмкy кepiвництвa КУА, дoдaткoвий peзepв пiд фiнансoвi aктиви Фoндy нa
сьoгoднiшнiЙ дeHЬ не пoтpiбeн, вИxoдячИ 3 HaявHиХ oбстaвиH тa iнфopмaцiT'

7,1'3. Cуdoвi Пoзoв|!
Пpoтягoм 2019 тa2o2О poку клiснтaми ЧИ пoстaчaлЬними сyдoвi пo3oвИ He пoдaвaлИсЯ.
7 '2' Poзкpитrя iнфopмaцiT пpo пoв.язaнi стoрoни
Bpaxoвyюvи' щo Фoнд не e юpИдиЧHoю oсoбoЮ, iнфopмaцiя ,пpo. oпepaЦiТ 3 пoв'я3aHиMи oсoбaMИ не пiдлягaо

poзкpиттю'
7.3. I.{iлi та пoлiтики yпpaвлiння фiнaнсoвими pизикaMи
Упpaвлiння pИзИKaMИ Mae пepшoчepгoвe знaЧенHя для BeдeHня бiзнесy i с вaжливим eлeMeHтoM TТ дiяльнoстi,

Пoлiтикa yпpaвлiння pизИкaмИ сKoHцeHтpoвaHa нa нeпepeдбavyвaнoстi фiнaнсoвиx ринкiв i нaцiлeнa нa мiнiмiзaцiю
пoтеHцiйнoгo негaтИвHoгo вплИвy нa фiнaнсoвi пoкaзНИКИ Фoндy. oпepaтивниЙ i юpидинний кoнтpoлЬ мас на мeтi

зaбeзпеvyвaтИ Haлeжне фyнкцioнyвaння внyтpiшньoT пoлiтики тa пpoЦeдyр 3 Meтoю мiнiмiзaЦiT oпеpaцiЙниx i
юpидИчHиx pизик iв .  .

Кepiвництвo КУA визнae, щo дiяльнiсть Фoндy пoв'язaнa з pи3ИкaMИ i вapтiсть фiнaнсoвиx aктивiв y нeотaбiльнoмy
pИнКoвoмy сepeдoвищi Moже сyттсвo змiнитись yнaслiдoк вплИвy сyб'oкгивних чинникiв тa oб'rктИвl- lИх чинникiв,

вipoгiдHiстЬ i нaпpямoк вnлИвy якИх зaздaлeгiдь тoннo пepeдбavити нeмoжЛИвo' Для Фoндy iстoтним с oпepaцiйний
p|АтИK, a тaкo)к pинкoBиЙ pизик тa pИ3ИК л|квiднoст|.

Упpaвл iння pИ3иКaми кep iвництвoм КУA зд iЙснюетЬсЯ Ha oснoв i  рoзyм iння пpинин вИнИкнeHHя pИзикy '  к iльк iснo i

oцiнки Йoгo Mo)КЛИвoгo вплИвy нa вapтiсть ЧИстИХ aктивiв тa 3aстoсyвaння iнстpyмeнтaplю щoto Йoгo пoм якшeння,
Biдпoвiднo дo чиHHoгo зaкoHoдaвствa для Фoндy iстoтними е oпepaцiЙнuЙ, puнкoвuй, puЗuк лiквidнocmi ma

кpeОumнuЙ puзul(, якi r oснoвниMИ pи3икaMи дiяльнoстi iнститyтiв спiльнoгo iнвeстyвaння. oсoбливим BИдoM рИ3Икy
e систeмний pИзИK - pизик вИHИкHенHя 3бИткiв y' зHaчнoТ кiлькoстi yстaнoв, якиЙ oбyмoвлeниЙ немoжливiстю

викoнaHHя ними свoTx 3oбoв 'я3aHЬ y  3в 'язкy  3  HeвИкoHaнHя (нeсвoevaснИM вИкoHaHHям)  зoбoв 'язaнь oдн iсю yстaHoвoю

внaслiдoК pеaлi3aЦiT y нeT Kpeдитнoгo pИзИкy, pизикy лiквiднoстi aбo iншoгo pизикy' CистемниЙ pИ3Ик Heсe зaгpoзy

пopyшeHня дiяльнoстi всieТ фiнaнсoвoТ сИстeми.

t2
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3l.12.2020 Poку
. ОпepaцiЙнuЙ puзuк вклЮЧae:
pИ3Ик пepсoHaлv '  пoв .язaниЙ з  д iями aбo бeзд iяльн iстю пpaц iвник iв  yстaнoви (людським фaктoрoм) '  вклюЧaючИ

дoпyщeнHЯ пoMИлкИ пpИ пpoBeденн i  oпepaц i i '  зд iЙснeння нeпpaвoмipних oпepaц iЙ '  пoв 'я3aHe 3  HедoстaтHЬoЮ
квалiфiкaцieю aбo iз злoвжИвaHHяM пepсoHaлy, пepёвищeння пoвHoвaжeнЬ, poзгoлoшeHня iнсaЙдepськoi тalaбo
кoнфiдeнЦiЙнoi ' iнфopмaцiТ тa iншe.

Кep iвництвo КУА пoст iЙнo вживae зaХoдИ щoдo HaвчaHHя пepсoHaлy,  зaпoб i гaння злoвжИBaнHю перcoнaЛy,
зaxистy iнсaйдepськo1. тal aбo кoнфiдeнцiйнoi '  iнфopмaцit,

iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчний pизик, пoв.язaний 3 нeдoсКoнaлoю poбoтoю iнфopмaцiЙних тexнoлoгiЙ, cИстeм тa
пpoцесiв oбpoбкИ iнфopмaцii aбo з Тх нeдoстaтнiм зaХИстoм' BкЛючaюЧИ збiЙ y poбoтi пpoГpaмнoгo тalaбo тexнiчнoгo
3aбе3пeчeння, oблaднaння' iнфopмaцiЙних сйстeм' зaсoбiв кoмyнiкaцi, i  тa зв,язкy, пopyшeHFiЯ цiлicнoстi дaHИx тa
нociТв iнфopмaЦiT, нeсaнкЦioнoвaний дoотyп дo iнфopмaцiT стopoннiх oсiб тa iншe.

КУA пoстiЙнo вжИBae зaxoдИ щoдo 3aпoбiгaнHя HaстaнHю цЬoгo вИдy pИзИКy.
пpaвoвиЙ pИ3Ик, пoв'я3aHиЙ 3 HeдoтpИMaHHяM yстaHoвoЮ вимoг 3aкoнoдaвствa, дoгoвipниx зoбoв'язaнь, a тaкoж 3

нeдoстaтHЬoю пpaвoвoю зaxищeнiстю yстaHoвИ aбo з пpaвoвИп,И пoMИлкaMИ, яKиX пpИпyскaсTЬоя yстaHoвa ПpИ
пpoвaджeннi дiяльнoстi '

КУA мar HеoбХiдHy кiлькiсть оеpтифiкoвaниx пpaцiвникiв, штaтнИХ юpИстiв. Кеpiвництвo КУA ввaжao, щo ЧaстИнa
пoмИлoк 3a цИM pизИкoM с, B тoмy числi, i  нeдoскoнaлiстЮ зaKoнoдaвствa' щo peгyлюс дiяльнiсть КУA та Фoндy,
пoст iЙн i  зм iни нopмaтивниx aкт iв '  3aгaЛЬHиХ стaH pИHкy ц iнних пaпep iв '

pизик втpaти дiлoвoТ peпVтaЦiТ - pи3Иl( вИHИкнeHHЯ 3биткiв' пoв'язaнИХ iз змeншeння кiлькoстi клieнтiв aбo
кoнтpaгентiв Фoндy нepeз виниКHeнHЯ y сyспiлЬствi неспpИятлИвoгo спpийнятгя КУA тa Фoндy, зoкpeмa Йoгo

фiнaнсoвoT стiЙкocтi, якoстi пoслyг, щo HaдEються КУA, aбo Йoгo дiяльнoстi в цiлoмy' щo Moжe бyти нaслiдкoм
pеaл i3aЦiТ  iншиx pизик iв '  КУА ввaжae '  щo цeй pизикт iснo пoв 'язaний i з  систeмним pИзиКoм '

стpaтeгiчний Dизик _ pИзиK виHИкHeHня 3биткiв, якi пoв'язaнi з пpиЙняттям нeeфективниX yпpaвлiHсЬких piшeнь'
пoмИлкaМи,  як i  бyли дoпущeн i  п iд  vас  Тх  пpиЙняття ,  a  тaкoж 3 вeHaлeжнoю peaл iзaц ieю p iшeнь,  щo BИзнaЧaютЬ
стpaтeгiю дlяльнocтi тa poзвитКy Фoндy'

КУA oцiнюe тaкиЙ pизик яК нe зHaЧнo вищиЙ зa мiнiмaльниЙ'
pинкoвиЙ pизик -  pи3Ик вИНИкнеHHя фiнaнсoвих втрaт  (збитк iв) ,  як i  пoв .язaн i  з  нeспpиятливoю зм iнoю pИHкoвoТ

вapтoстi фiнaнсoвиx iнстpyмeнтiв y 3в'я3кy з кoлИвaHHяMи цiн нa ЧoтиpЬox сeгMeHтaХ фiHaHсoвoгo рИHкy, ЧyтЛИвИХ дo
зм iни в iдсoткoвИх стaвoк '  pинкy бopгoвих ц iнних пaпep iв ,  pинкy пaйoвих ц iнних пaпep iв ,  BaЛютHoMy pинкy i  тoвapнoмy
pИHкy.

. PuнкoвuЙ puтuK BKлючae..
пooЦeнтHИй pИзиК' пoв.язaниЙ 3 негaтИвHиMи нaслiдкaми кoливaHHЯ цiн нa бopгoвi Цiннi пaпeрИ тa пoxiднl

фiнaнсoвi iнстpyменти пpoцeHтнoT стaвки;
Пpoтягoм 2О2О poку КУА для Фoнду нe здiЙснювaлo oпеpaцiЙ 3 бopгoBиMИ цiнними пaпepaMИ тa пoxiдними

фiнaнсoвими iнстpyмeнтaми. Фoнд Ma6 в aктИвax бopгoвi цiннi пaпepи, якi oблiкoвyютЬся зa спpaвeдлИвoю вapтiстю.
oблiгaЦiТ тoB <PУФAсБУ.[>, якi oблiкoвyютЬся в aКтивaХ Фoндy y 2018 poцi бyли знeцiнeннi, y зв,язкy 3 тИМ' щo
неMo)|tливo дoстoвipнo BстaнoвИтИ вapтiсть цiнниx пaпepiв, вiдсyтня фiнaнсoвa звiтнiсть'

пaЙoB|АЙ pИ3ИК, пoв'язaний з HeгaтИвниMи нaслiдками кoливaHHя цiн нa пaйoвi цiннi пaпepи тa пoхiднi фiнaнсoвt
iнстpyменти, бaзoвим aктивoM яких е тaкi Цiннi пaпepи,

Фoнд нe здiйснюe oпеpaцiТ з пoxiдними фiнaнсoвими iнстpyмeнтaми, бaзoвим aктИBoM якИx o пaйoвi цiннi пaпepи,
ПaЙoвий pИзИк r зHaЧHи|\Л для Фoндy, oскiльки фiнaнсoвi iнвестицiТ сфopмoвaHo зa рaХyнoк пaЙoвиx Цiнниx

пaпep|в .
Пpи виявлeннi тa yпpaвлiння пaЙoвим pизикoM здiЙсHюrтЬся пiдгoтoвкa дoстoвipниx дaHИХ i eфeктИвHИХ |\i]eтoдИк'

тaкиХ, як poзpaхyнoк pизИкoвo.i вapтoстi (VaR), стpeс-тeстyBaHня для oцiнки ХapaКтерy тa ваpтoстi pИHкoвИХ пoзицiЙ i

для oцiнки piвня pинкoвoгo pи3Икy. Тaкoж зaстoсoвyстЬсЯ бек-тeстyвaння для пopiвняння з фaктиннИMИ pезyлЬтaтaМИ
oЦiнoк i пpИпyщeнЬ. зpoблeних з викopИстaHням дaнИХ i мeтoдик' зaзHaчeниx HижЧe,

вaлютниЙ Dизик' пoв'язaниЙ 3 нeгaтивHиMи нaслiдкaми кoлИвaнHя кypсiB iHo3eMHИХ вaлют тa 3oлoтa;
Фoнд нe зд iйснюe зoвн iшньoекoнoмivнy д iяльн iсть '  He Mae paxyнкy y  зoлoт i '  aлe Maс вaлютнИЙ paхyHoк з

HeзнaчHИMИ 3aлИЦJкaMи Кotl lт|в.
тoвapниЙ pизик, пoв'язaниЙ 3 I]егaтивHиMи нaслiдкaми кoлИвaHHя цiн нa пoxiднi фiнaнсoвi iнстpyмeнти' бaзoвим

aктиBoM якИX с тoBapИ'
Фoнд нe здiйснюe oпеpaцiТ з пoxiдними фiнaнсoвими iнcтpyмeнтaми' бaзoвим aктИBoM ЯкИХ e тoвapи'
'  Pu\uк лiквiОнocmi - pИ3Ик BИHикHeHня ,збиткiв B yстaHoвИ y зв'Язкy з нeмoжливiстю сBoсЧaснoгo вИкoнaннЯ

Фoндoм в  пoвHoмy oбсяз i  свoТх фiнaнсoвих зoбoв.язaнь,  нe  зaзHaBшИ ПрИ цЬoмy нenpиЙнятних втрат  внaсл iдoк
вiдсутнoстi дoстaтHЬoгo oбсягy висoкoлiквiдниx aюгивiв'

КУA здiйснюе yпpaвлiння pизИкaмИ пopтфeлю ФoHдy, в тoмy чиcлi нa пiдстaвi oцiнки динaм|кИ вapТoст| ЧИсТИХ
aкгивiв Фoндy. Poзpaxyнoк 3a3нaЧeнoгo пoкaзнИKa длi Фoндy (вiдпoвiднo вИMoг ЧиHнoгo зaKoHoдaBствa) здiйснюоться
,l pa3 Ha квapтaл.

Biдпoвiднo дo 3aкoHoдaвствa для |CI iнтepвaльнoгo тa зaкpИтoгo тИГ|y 3нaчeHня цЬoгo пoКaзHИКa po3paХoвyeтЬсЯ

щoквap тaлЬнo , для |C |  i н т epвaльнo гo тИпyoптиMaлЬHe3нaЧeнняпoкa знИкa - зMеH I I J еHHя  нap i в н i  н eб i л ьшe15%.
Пpoтягoм 202Q poку зaзнaчeниЙ пoкaзHиK Фoндy стaнoвив:
3a пepший квapтaл - <0,443540452ok>> у пopiвняннi з 3.1 .12.2019 poкy;
3a дpyгиЙ кBapтaл _ (-7' 1 8336257o> y пopiвняннi з 31.03.2020 poкy;
3a тpeтiй КBapтaл - ( .2,3.1866515o/o>> у пopiвняннi з 30.06.2020 poкy;
3a нeтвepтиЙ квapтaл - (39'023з8279o/o>> ! пopiвняннi з 30.09.2020 poкy'
Тaким чинoм, пpoтягoM 2019 poкy динaмiкa вapтoстi ЧИстИХ aктивiв Фoндy вiдпoвiдaс встaнoвлeНИM HopMaтИвaM'
lнфopмaц iя  щoдo нeдискoнтoBaHИх платeжiв  3a  ф iнaHсoвИми зoбoв,язaннями Фoндy B рo3р iз i  стpoк|B пoгaшeHHя

п H И M  Ч И H o M :  т И

P iк ,  щo зaк iнчився
31 гpyдня 20.t9 poкy

t o 1
мiсяця

Biд 1 мiсяця
дo 3 мiсяцiв

Biд  3  м icяц iв
дo 1 poкy

Biд 1 poкy
дo 5 poкiв

Бiльшe 5
poк iв

Bсьoгo

Тopгoвeльнa тa |HLJJa кpедИтopсЬКa
3aбopгoBaHicтЬ

1 1 ц 3 4 8 52 0 104,1

Пoтoчнa зaбopгoвaнiстЬ зa
дoвгoстpoкoBИми зoбoв.язaннями

0 0 0 0 0 0

Bсьoгo 1 1  q 34,8 52 q я 0 104,1

1 a
I J
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Piк,  щo зак iнчився
31 гpyдня 2020 poкy

t o ' t
мiсяця

Biд 1 мicяця
дo 3 мiсяцiв

Biд 3 мiсяцiв
дo 1 poкy

Biд 1 poкy
дo 5 poкiв

Бiльшe 5
poкiв

Bсьoгo

Тopгoвeльнa тa iHUJa кpедИтopсЬкa
забooгoвaнiсть

У 28 89 64 0 190

Пoтoчнa зaбopгoвaнicтЬ 3a
ДoвгoстpoКoвими зoбoв,язaннями

0 0 0 0 0 0

Bсьoгo I 28 89 64 0 190

ПPиMIТки Дo PIчHoi ФIнAtIсoBoi ЗBIтнOСTI ПIДIФ (цЕHTPAЛЬниЙ tнввстицIЙниЙ ФotlД' зA PtIt' шlo ЗAкl}|ЧиBс]Я

Cтaнoм нa 31
Cтaнoм нa 31
Cтaнoм нa З1

1 812тиc .  гpн
. КpeoumНuЙ puзuк - pИ3Ик вИHиКненHя фiнaнсoвиx втpaт (збиткiв) Фoндy внaслiдoк невИкoHaHня B пoвнoMy

oбсязi aбo нeпoвHoгo виКoHaнHя КoHтpaгeHтoM свo'iХ фiнaHсoвиx зoбoв'я3aHЬ пеpeд ФoHдolM вIдпoв|днo дo yMoB

дoгoвopy. Poзмip збиткiв y ЦЬoмy виПaдКy пoв'язaний iз сyмoю нeвИкoHaHoгo зoбoв'язaння.
Moдeль oцiнки кpедитниx pизикiв Фoндy зaзнaЧeHa y Пoлoженнi <Пpo opгaнiзaцiю бyxгaлтеpоЬкoгo oблiкy тa

oблiкoвy пoлiтикy> (Haкaз Ne 38|2-oДвiр'29.12.2017 poкy) Фoндy.
Cтaнoм нaЗ1 .12.2019 poкy Фoнд мar нaстyпнИx дебiтopiв зa гpoшoвoю дебiтopськoю зaбopгoвaнiстю.
ПpAT <Кoмплeкс <Либiдський> вapтiсть дебiтopськoТ зaбopгoвaнoстi стaнoвить 172 тиc. гpн' Пpoтягoм 2019 poкy

ПpАТ <|К (|HЕкo) здiЙснив пoвеpнeHня чaстц/ни зaбopгoвaнoстi y poзмipi 9 тис. гpн'
Bpaxoвyюvи зaзHaчeнe, КУA виpiшилo, не здiйснювaти пepeoцiнкy дебiтopськoТ ПpAТ (|К (|HЕКo)). Poзмip

дебiтopськoT зaбopгoвaнoстi стaнoм нa З1 '12'2О19 poкy cтaнoвИтЬ сyмy y poзмipi 1 30 тис. гpн.
Пpoтягoм 2020 poку бyдo здiйснeнo вiдступлення пpaвa вИMoги дебiтopськoТ зaбopгoвaнoстi' -
Бopг ПpAT (|К (lHЕКo) y poзмipi 520 тиc. гpн. бyлo пepeyстyплeHo дo ПpAТ (КoMплЕКс (ЛИБlДсЬкИИ>'

Pезyльтaт - Фoнд oтpимaв дoхiд y poзмipi 390 тис' гpн.
Пpoтягoм 202О poку ПpAТ <КoMПЛЕкс (ЛИБ|ДсЬКИЙ> здiЙснив пoгaшeHHЯ дeбiтopськoi забopгoванoстi нa cyмy

28 тис' гpн.
Пpoтягoм 202О poку Фoнд здiйснив yцiнкy вapтoстi дeбiтopсЬкo-i зaбopгoвaнoстi нa сyмy 320 тис' гpн' y

нeвикoHaHняM виMoгИ пpo сплaтy бopгy'
Bapтiсть дeбiтopськoТ зaбopгoBaнoстi ПpАТ (кoMпЛЕкс (лИБ|ДсЬКИЙ> стaнoм нa З1 .12.2020 poку -

гpн. 3aгaльний бopг - 492тис. гpн.
8' Упpaвлiння капiтaлoм

КУА здiЙснюe yпpaвлiння кaпiтaлoм (arсгивaми) Фoндy з Mетoю дoсЯГHeHHя HaстУпHиx цiлеЙ'
. збеpeггИ спpoмoжнiсть Фoндy пpoдoв)кyвaтИ свoю дiяльнiстЬ тaк' щoб вiн зaбeзnеvyвaв дoхtд для

ФoHдy тa BИnлaт|А lншиМ 3aЦlкaвлeHИM стopoHaM;
. зaбезпeчИтИ нaлежнИй пpибyтoк yнaснЙкaм Фoндy зaвдяки дивepсифiкaцiТ iнвeотицiйнoгo пopтфeлю Фoндy,

мiнiмiзaцiT pизикiв, нa якi нapaжaеться Фoнд, тa BИкoнaння iншиx фyнкцiЙ' BотaнoвлeHиX зaKoнoдaBотBoM'
КУA здiЙснюr oгляд cтpyКтypи кaпiтaлy (aктивiв) Фoндy нa пoстiйнiй oснoвi. Пpи цьoмy КУA aнaлiзyс вapтiсть

кaпiтaлy (aктивiв) тa пpитaMaHHi Йoгo склaдoвиM pИзикИ. Ha ocнoвi oтpиMaHиx виснoвкiв КУA здiЙснюо pегyЛювaнHя

кaпiтaлy (arгивiв) Фoндy шляxoм вiдvyжeння/пpидбaння фiнaнсoвиx iнстpyментiв тa iHLuИx aктивiв, вiдпoвiднo дo
| нвeстицiЙнoТ дeкЛapaцiT Фoндy.

9. Пoдii пiсля дaти бaлaнсy
Cпpиятливi тa Heспpиятливi пoдiТ мiж дaтoю склaдaHHя 3aтBеpджeнHя фiнaHсoвoТ звiтHoст| дo

Bипyскy 26 бepeзня 2021 poку' не мaлИ MiсЦе.

Гeнepaльний диpеlстop ToB < кУA <| H EКo.lHBECт>

ГoлoвниЙ бyxгaлтеp тoB (КУA (lHЕкo-|HBЕсТ)

12.2019 poкy 3aгaлЬнa сyмa yцiнки фiнaнсoвиx iнвeстицiЙ склatao - 220 тис' гpн.
12.2019 poкy зaгaлЬHa сyмa дooцiнки фiнaноoвих iнвeстицiй склaдar - 175 тиc' гpн.
12'2o2o poкy зaгaлЬHa оyмa дooцiнки фiнанcoвиx iнвeстицiЙ Фoндy стaнoв илa 2 585 тИс. гpH '; yцiнкa -
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