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Iцодо рiчпоi фiнансовоi звiтностi,,
ПУБЛItIНОГО АКЦIОIIЕРНОГО ТОВАРИСТВА (ЗАКРИТИЙ IIЕДИВI]РСИФlКОВАНИИ
KOPl tорАти]зIIиЙ IнвЕстицlЙIIиЙ ФоНД (ФIНl-РIН KAIIITA,rl). СлрПоУ ']з90]926,

активи якого псреЬувають в YправлlнlII

То]]АРИСТI]АЗоБМЕжЕНоIоВIДIlоВ]лА]ьН]СТю(коМПАlIIЯЗУIlРАВЛIНIIяАКТиВдNlи
(ФlIIГРIН)

cTaHoNl на J l l,р)дIIя 20l5 рок}

копвсrчRачалt фiна.l.овоi lвilHocll llУЬ,llчноl о qкцlоНl-/tlоI о lUВсРиСlвq , jАкРиIиИ

нi'дЙв'врсиоlковдний корпорАтивIlий IнвЕсl,ищйний Фонл (ФIнгрIн кАпIтА]l,),

Нацiона,rьнiй KolliciT з цilltlих llaпepiB l,а фондового ринку,

l. Звiг rцодо фiнrпсовоi звirностi
_!!у!й J!!!,!:р!J
Й,Й*ЪЙi,li,ансовоi звiтIlоfii ПУБ.ЦIЧНОi-О ДКЦlОIIЕРНОГО ТОIJАРИСIВА (ЗДКРИТИИ

нвдЙвврсиоrкоЁдний корпорд,гивний IнвI.стицIйlIий Фонд (Фlнгрlн кдпlтд-rl,, R

подаrьшоNlу (ФоIIл}, активй якого перебуваюl,ь в управлiняi I9рАр_ч:уо з оБмЕ)IiЕноlо
ВlЛПОВlЛАЛЬНIСТЮ (КОМlИНlЯ З УtlРАВ-ЦlНliЯ АКТИВАМИ (ФIIlГРIН), в лодаJ]ыхоIl},

"ii'A; ";;""" 
lla З1 гр},лня 2ol5 рок). яка вкцIочас бапапс стаlю\l на ]l гр)дIlя 2015 року, звiт про

фiна,lсоtsi рез}:1ьтати. звiт про рух гропlових кош,гiв, звiг лро власниij капiтал за piK, цо закiIlчився Iia

a**uu"n, iury. 
"rп"rпй 

виклад с}lтсвих облiкових полiтик Ia irrmi ]1оясl]ювм1,Ili llри\lilь и,

Основ1 li Bioo,|.ocлr i l|рq!Фр]!L
- повнс найNlенуваllняi _

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИИ
КАПll A,rl)i

llуБлIчlIЕ АКЦIОНЕРНI- ТоВ;\РИСТВо (зАкРиТL]Й

корпордтивниЙ llIвЕс,lиtпЙниЙ d}оНл (ФII]ГРIН

_ код Сl[РПОУ 33907926:
- вид дiя:rьнпстi за КВГД: 6'1,З0 1,расти. фо,lди l,а подiбнi фiIlансовi с,\,б'€кти; 

_

6,1,99 - Надання iнших фirlансових послl,г (Kpirt страхl,ванвя та пенсiйного забезпечення). H,B,i,y.

- гип, ви:r та K,rac фонд},| тип IСI-закритий. вид ICl-Hc диверсифiковаltий:

- да,,а Bn.ceHr," Фонду до Сдиного лер,iавного реестрl,ilrститутiв сIliлыlоIо iIlвестчвання (на,r&пi

Рссстр!)i ]6 сiчlIя 2006 рок},:
norr"pi" lu.n uu,r"ri"вЙоч,lвалро внесення Фонл} до Реестру: МЗ01- 1, 01 червIlя2010рок},:

реестрацiйпий кол за PeccтpoN1| ] ]2j0l:
c,rpoK .riяльносгi Фонл},i 25 (двадцять п'яrь) poкiB з дн, RIIесення вiдоt,tооlеir про Фонд ло

Ре.стр):
- пri.uезна*оlокеr,п": 49027, ДliiпропетрОвська область, MicTo ЛнiпропегроRськ, лроспею Кар]lа

Маркса, б}динок 22,

Фонд переб),ва€ в управлjliнi кУА на пiдс,гаRi Доlовор) Ilpo управлillня актива}iи корлорагивного

iнвестицiйного фонд}, Л! УА ] i 08 вiд 2], 12,20 l:1 року-

Осl|овнi (]ioфloclпi ппо Коllпаl1iю з \,tlр!!l]!ц!8 цJ|.!!]ц!ц)1!;.- 
- """"" ,*"" ТОI]АРИСТВО З clbMBKt,tloKl ВIЛПОtsIДА,ЦЬ]{IСТlО (КОМllАНIЯ З

УПРАВЛII lНЯ АКТИВАМИ (ФIНГРIН));

- кол СДПОУ 356077 i 8;

- лата дерriавно'i ресстрацii: l2.12,2007 poкyi

о.по",,"й 
"uд 

дi"п",,псl i за КВЕД 20l0: 66,30 - УпраRлiння фонда\'иi

- ,iu.*.,i' дЕ за м26з029 llацiонаlъноi Koпlicii з цiнних папсрiв Ia фонлового ринку вiд

zо]о42оlз u" професiйну дiя:tьпiсть rra фондовому ринк5' -,riяlrьнiсть ] )правлiння KlllBaMll

;.;",};;,,, iriвеir,орiв'(дiяльнiсть з }правriнIIя активаNlи) зi строкоrй дii - 260"1,20l] -
необrrежеtrийl

- 
"i.,i..""*or",",,,,": 

,19027. Nl, Лнiпропеl ровськ, проспект Карла Уаркса, бllиrюк 22,



lцентифiкацiя фillансовоi звiтностiФонду (перiод з 0l,0l,20] 5 по З l,12.20l5):
i Баланс (Звiт про фiнансовий стан)l
} Звiт про фiнансовi результаl,и (Звiт про сукупllий дохiд )l
} Звiт про рух грошових коштiв;
,; Звiт про власний капiталl
- При\liI ки ,lo гiчноi фiнаltсовuТ lBiI lloc ll,

Даrrа фiнансова звiтнiсть пiдготовлсtrа у вiлповiдносli з приIIцилоtrl бсзперервностi дlяльностi, яний

перелба"а. ремiзацiю активiв та llогашення зобов'язань пiд час здiйснсIllIя звичаЙпоi Iосподарськоi

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не ýliстить нiяки\ кL,риl},вань на випацок того! що Фонд не зllоrке

lIриlри!l}ваl исl, лгинuил} бе lll<регвнос l i _riяльно. l i,

сюпадання i подання фiнансовоi звiтностi користувачам здiйснIов?ulося своечасно,

Осповнi пDu]lчuпч фilaчcoBoj зсiлlнос 1i

О*"*. "**r" Ё*di консолiдованоI фiнансовоi звiгностi Фонду е ч-инпi мiжнароднi станларти

фiнансовоi звiтносr:i (МСФЗ). ririxHapoлHi сrандарти б}хгалтерсLкого облiку (МСБО) та тjl!,Nlачення,

ооlрооленi Kovire rоч з tлl ча,,снь rrirbHapo thoi фiнан,овоi 1BilHoc li,
Ы;i^;";;; ;"i';i"'" "-й"о'" в rrацiйацы'iй вапrотi Украilrи гривнi (данi у фiнансовiй звilностi

приведен; з округлен]lяNl ло тис,грн),

опuс GidпавiiаJlьноспli lпDабliнсько?о пе

йi]внсобuх звilпiв
i..= 

--прчuпi"""пuй,,"р.опал 
КУА яесе вiдllовiдальнiсть за сIi]алання iдocToBiprre полапня цiеi фiнапсово;

звii,ностi вiдповiiно до вимог Закону Украiни (Про б},хгаптерський облiк та фiнансову звilнiстъ в

itp^i";" Л.996-ХIv вiД 16,07,1999р, та Мiжнародних стандартiR фiнансовоi звiтноотi, цо прийнягi та

зас,госовуютьсЯ дJIя сIсlаланнЯ та ll(JданнЯ фiнансовоi звiтIlостi та за l,акиЙ внугрiIUнiЙ конrроль, який

;;;";;,"";;";р;"r'м uизнас 
"n 

необ*iдний д:lя того. щоб забезпечити скпадання фiнансовоi звiтностi,

;о не 
",iстито 

cyTTeu,rx викривлсtrь внаслiдок lпахрайства або поNlилки,

опllс вidпобiоаrьноспi ауочпtоDа за HaoarOB Buc ,""
Нашою вiдповiдалыtiсlю € наД lпя о"*У *b,ro rlих фiltаноових звiriв lla ocll,Bi рез5льтатiв

аrлиторськOТ псревiрки. МИ npou"nu n1,:ru,op"i*1' перевiрку у вiдповiлностi ло виNlог Закону Украiltи

.hpo ul-ru.op.oo1 дiяльнiсть,. Nlij,кнародних сlандартiв _коItтролю 
якосri, аудиту, огляду) пiшоIо

r,uданн" u,leBHenocTi.a суп)тнiх послуг, зокреNlа до МС^ 700 (Фор}l}пювання ду\lки та налання ззlт\,

**" oi*,""""r зuilносii,i мс,+ 705 <Мо.чифiкачiя думки у звiтi лезаIсlr(ного а}дитора,, МСА ?06

Ё]".i."**i параграфи та параl,рафи з illших питань у звiтi пезалежttого а}дитора)), МСА 7l0

"ii"pi"r"""," 
irОlр"Ъ"i" 

"iдпоuiд,,i 
no*u.nno" i порiвrrяльна фiнавсова "*iтlliсrыl, МСД 720

(ВiдповiдальнiстЬ аудитора щодО lнlUoi iнфорNlацii в доку!lен,гах, цо мiстяr'ь перевiрену аl:игороьt

фiпансову звiтнiстьr, а ,uno* ,, upo*y"u,,n"*, Ьиruог ло аудиторського висновку при розкриттi iнфорлrацii

nnn o",,rro,u,u.riq.Iыlocli iн.lиl)IiR спi.Iыlоl.) illвеil)ва1,1{я lllitиових la {орllораlивни\ iнвес,,ruiиrrиr

;:,,,ii;;;; -;";;;;. ,npu"r,nn" активапlи, затRерджсних рiшеllняru НацiонапьноТ Kot'icii з цiнIlих

i^"Joi" * О."""".," p,i"*t Л, Sor вiд lL06,201З року та рiшенllя Аулиторськоi паJIати Украiни Bi,l

z1,oi,:ot,l р, No :qol:. ili 
"ro,rttup.n 

uun u.un,Tb вiд нас дотрямання етичних вимог, а TaKorK пrанr вання й

""nnnu""" 
uулпrор""ло'i перевiрки для отрилrання достатнiоi впевнсIlостi, що фiнrнсовi звiти нс лriстя,r,ь

Ачдитор несе вiдповiдальнiсть виlilючно за tsисловлювання

,Рiнонсоuиr lBir iB за ре rlлu ra rаvи а} lиlор(ькоi персвiрки,

с}тI€вих викривлень.

Процелури а}диry було сформовано з врахуваttням оцitrених ризикiв с)ттсвого викривлення {liнансових

зuiтiв uЙслiдоП шахрайства чи l1о\lиlоК у вi,rповiдностi з МсА 240 (Вiлповiдаll,нiсть аtцитогl1, шо

c loc}, lься lllа\райс lва, лри al rи ri ,|,iaaHcoB"'i'lRilHoc I i"

в]dсн,lо ппофесiиllоlu с)-женllя Bi 1,1'cHu

Ми вважа€мо. що отриNlапи достатнi та приirнятнi аудиторськi докази для висловltсння Halllol д},lvки,

Пi.lсtлви lля висJов.lенllя },1|овtlо-llоlиlнвноiдуltки
;;;;;;;;;;"r;pi."B за iн;ентаризаItiсю активiRта зобов'язань Товариства станоv на З1,12.20l5 рок},,

ooi* - oono*oro,o здiйспення i,,lun* uулп,,,ор"опu* процел},р отриN{ав моtriливiс,гь пiдтвердитп cyNly

активiв та зобов'язань, вiдобрtиtсlrих в фiнансових звjтах за 20]5 piк, Проте, нlзванi лtолrенти MaK,tb

обNtехсний вплив на положення справ в чiлоlrу ,га lle вtlливають IIа загапьний фiнансовий сган

Товариства.



ВIiслов,rепtlя дуrrкп аули'|'ора

Ми висловлюемо умовно-позитивну дуNlку про вiдпоRiдIIiсть фiнансовоi звiтлостi Фонлу cTaHoNl на Зl
грулпя 20I5 року r:iого дiЙсliому фiнансовому стану,
На нашу дууку. дана фiнансова звiтнiсть за винятком впливу ли]ань. про якi йдеться у параIрафi
(Пiдстави дпЯ висловлеlпlЯ уNlовно-позитивноi дуNlки> вiдображае дос,говiрно. п \ci\ с}"п,пи\
аспектах, вiдповi]lнО до застосоваtlоi концеllгуaL,Iыlоi основи фiнансовоi звiтносli в раvка\ rвiцваllllя
згiлно з коlпtелтуiulьною осIlовою достовiрItого подання, фiIIаIlсовий claH Фо]Iду cTaHo\I на ]1,12,20l5

РОК}. a']aI\o)( реt)льlаlи иоlо tiяльносti ta р}\ lрошови\ ношriв ,а piK. цо 1,чillчив.,,i rri, ю rlrою.
вiдповiдно дО вимог ЗаконУ Укра'lilи (ПрО бухгаrтероькиЙ обriк та фiнансову звiтIIiсть в yкpaiнi, Л9

996-ХlV вiд ] 6,0?.1999р, та Мiжнародних стандартiв фiнансовоi зпiтностi,

Пояснюва_пьппй параграф
Ми звертас]\!о увагу на неви]начсIliстьl пов:язанJ- з складпи]\{ еконоIiiчниv, поrlilичним сrаllовищеNl в

YKpaiHi, яке з об'€ктивниХ причив rlоже вплин}ти на фiнансово - господарсьху дiяльнiсть Фондч у
маЙб}тньо\ry, Висловлюlочи нашу позитивн) д\ \lK\, Nlи не брапи цо ) ваги це питанIIя,

Il. Звiт rrpo iншi правоRi та рсгуляторrli ви}tоr'
hlшi пumапtlя
Ми звертас]vо yBal} Ila додаткову iнфорItацiю. д),мка щодо яко-r виNlаlа€тъся Вимоl,аNJи до аудиторського

u""uouiy, Ulо подп"],"ся до Нацiоrrалiноi колliсii з цilлlих naltcpiв та фоtцового ринк1 при розкриттi
iнфоруаt(ii про рез},льтати дiяльностi iвстигутiв спiльного iнвестуваIlIlя, (Ilайових та корпоративних

lri.J."цit""* фо"дi") та ко'lIlанiй з уIIравлiliня активаNlи, загверлжених рitttення}l LlаIliонапыrоi KoMicij

зцiннихпаперiЬтафондовогоринкуJЧ999lвiд]],06,2013року,зареестрованоговМiнiстероlЕi lостицii

Украiяи 05,07,20 l ]р. за Nq l ] l 9/2З65 l (зi зNliнами),

на виконаннЯ ви}!ог Закону УкраiнИ вiл 16 липllЯ 1999 року N! 996-xlv (Про бухга.Iтерський облiк та

фiнансову звiтнiсть в yкpaiнi)) та Мiх(народних стандартiв фiнансовоi звiтностi, а Taкo;{i з \Iеlою

,orpnn """" 
Фондолr сдиноi методяки вiдобр1t)кснIlя господарських операuiЙ та забезпечення

!"oi,r""no.o надання достовiрIlоi iнформацii користувачам фiнансовоi звiтlIостi, ксрiвНИЦТВО\1 ФОНДУ

виданий Iiаказ N9 ]оП (Про затверлження облiковоi полiтики пiдпри€Ntства на 2015) вiд 02,0l,20l5 року,

Бухгалтерський облiк Фонлу ведеться КУА з вякористання\1 лрогрампого забезпечеl{ня lC }

"iдппuiдrо.,ri 
до u""Ог Закоrr;- УкраilrИ (llpo бухIалтерський обJiк та фiпансову звiтнiстъ в yKpaiHill Nl

са0 Xt\ Bi l ,o.U?,Ioqop, i .аrверrяrеrrиi cla,l lapIiB la Iнших нUрvаlивни\ rпч1llенtiв гr'rань

оргаIliзацi'i б)хгаJlтерСопЬrо облiпу, Дя забезлеченнЯ повноти Ta.locToBiprrocTi ланих б!хгалl,срського

obriKy та,1iHaHcouo'i звiтноо.ri Фонлу згiдно з ваказоNI директора КУА бЛl вiд З0,]0,20]5 р, (Про

проuJд"r,,"'рЬ"оТ iпuентаризацi'i в 20i5 роЦill була проведена illвентаризацiя згiдво з Положення\l (llpo

i,i".,,ropu.uui,o активiв та зобов'язаrlь;, за.гвердженого наказо]\l MiHic'epc'Ba фiпансiв Украiirи вiд

02 09,20]4 Nа879.

ПринциlIи облiковоi полiтики Фонду, що застосовувались КУ^ при веденнi б)хга-lтерс,,кого об]iк), не

змiнюRап сь протягоNl 20l5 року,

Загапьний cтall бухгалтерськогО облiку ФонлУ Nlожна оцiнити як такий. що вiдповifэt виlrогlrьr

управлiнського персон&lу,

.пеб i л 1 о Dс ька з або D?обан ic 1ь

обJiкдебiторсЬко]заборгоВаностiзлiйснювавсяувiдrlовilяостiдоМсФЗ9(ФiIlансовiiIIfiр)Ilеяти)'
в 1,ис.

найлlен\,вання з].]2-20l5 з ].] 2,2014

,Щебiторська заборгованiсть за виданиNlи tвапсаNlи l 1

Iнша лебiторська заборговаl ricTb l68 9]9 ]9

Всього 168 920 20

П опочн i l)i п aHcogi illqec лпlLlii

обriкфiнансовихirrвестичiйтафорNlуВанняпоказникiВфiIIансоВоТзRiтнос'гiздiйLнювавс'Ri,]поВi]lllпlо
МСБо 32 r<Фiнансовi iнструменти: подання>, МСФЗ 9 <biHaнcoBi iнструNlенти) та МСФз 7 (Фiнансовi

iIlcтpylleHTи: розкритгя ilrформаrtii>,

станоN'наз1']2'20l5р'танrз1'12'20]4р'фiIIансовiiIIвестицiтФонлУскладаютьвiдпоВiqно:



найменчвання 3 ].12,20l5 з 1.12,20l4

Акцii }краiнських e[tiтeH liB я62 169 82]

Разоr!! 862 ]69 823

Грочловi KouL ,lu па ix еквiба,lеltlпu

Незмежний аудитор вiдлriчае, що безготiвковi розрахуrlхи мiж Фондом та коптрагенталtи злiйонюва,lись

через уповноваженi бапки згiдно з договоралlи на розрахунково-касове обслуговування,пляхоN!

перера\)вання кошliв l р:ц)нк\ плаlника на ра\) нок о,lер)к},вача кошI;в,

У перiодi, що перевiрявся, KacoBi операцii Фонд не здiйснював,
Станом на З l, ] 2,2015 Р. та на З 1,l2,2014 р, грошовi кошти сt!]адаютъ вiдповiдно:

в ]ис. rl]н.

НайменуваIlня ]l,i2-20l5 з 1, ] 2,20].1

рахчнки в банках 2 0

Вiдображення грошових KorпTiB здiйснено вiдповiдно до МСБо 7 ((зBiT про рух гроuIовйх кошпа),

гозпрiлтгя iпформачii за вида[rи ак,.ивiв Фонду, що врахов},lоться на бмансi, ix юrасифiкацiя та оцiнка

вiдповiдаютъ вимогалr Мiжнародних стаtцартiв фiнаrrсовоi звiтностi,

Креt!!!rррс!\gзr!!р!р!gц!цр
вr.,""r";, 

"бrj- 
Ti оцiнка зобов,язапь здiйспювапись Фондоru вiдповiдно до мсФз 9 <ФirraHcoBi

iнструNlенти).

.цяi аоБоа'яэонпя i
Най tепування зl,]2,20l5 з 1.12,2014

ТорIовельна кред торська заборrованiсть 0 7

Iншi поточнi зобов'язання 4,+8 .148

Всього 4,18 455

fru лу"r*у uулurорч розкриття iнфор!ацii за видами зобов'язань Фоllду, rцо врахов},ються па оацапс,,

rcпасифiкацiя та оцiвка вiдповiдають виNlогам МiяоIародних стандартiв фiнансово'i звiтностl.

Вtаснuй капiлlа,|
crono" 

"u 
зr,tz.zоts року розNliР вlасного капiта,лу Фонду складае суму 1б9 З]6 тис,грн,, з якж -

Й"Й"*r"И (пайов;й)-к;пiт; - 50 420 тис,грн., додатковий капiтап (емiсiйний дохiд) - 58 652

тис,грн., нерозподiлеIIий прибгок 60 26,1 тис,грн,

Вiдповiдно ло ст.З стат\ту Фонлу затверлженого Загапьнилtи зборами (протокол Ngl2 вiд 2],12,2014

року) розмiр "rurl"no.o 
iапiтаT у становиТь 50 420 (п'ятдесят мiльйонiв чотириста двадLцть тисяч)

ip"i.ni ОО'*оп;;Ьл та подiлений на 5 042 (п'ять тисяч сорок двi) шт}к простих iменних акцiй

нЪ*riнапьноЮ вартiстю ]0 000 (десятЬ тисяч) гривенЬ 00 копiйох кожна, Bci акцii простi iмсппi та

вип}!ценi) бе 1,IoK} ченгарrriЙ форчi,
держаrелi просrих аоцiй мають право на отримання дивiдендiв по Nlipi ix оголошення! а таr<ож NjаюJь

пр;во одного голосу на акцiю. Дивiденди уiасникаNl оголошуоться та затвердж},lоться на щорlчних

.ir*"*"* .борu* у"о"никiв. За результата[rи дiяльностi за piK, що скitlчився з 1 грудня 2015 року, Фонд

не нараховував та не оголошував дивIденди до Rипjlати,

незалежний а}цитор вiдNliча€, що cTarIoM на З1,12,2015 року Фонлу Nlac додатковиЙ каlliтал в cyмi 58

652 ,гис,грн,. створений за рахунок перевищеtrня договiрноi BapTocTi розмiщених акuiй над ноtrliнальною,

власники акцiй з ].] 2,20] 5

Кiлькiсть (шт,) Загальпа
BaDTicтb

ювм14ство з оБмЕжЕною вIдповIдАльнlстю
..lнвtс l крtдит,,

1471 l4 710 000,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
(оЛtМП ДЕВЕЛоПМЕНТ)

вlдгlовlдАJIьнlстю 1з5 7 з50 000.00

пуБлннЕ АкцlоtIЕрнЕ ТОВАРИСТВО
з4ЕQд)-кднIпропЕтровськиЙ стрlлочниЙ

l615 ]6 l50 000.00

IНШl (лоля менше 5%) |221 l2 2l0 000.00

Всього розмiщено
фондч

акцiй кФрпоративного iЕвестицiйного 5042 50,120 000.tl0

,



Фонд розлriстив cBo'i акцiТ у порядку, визначехоt1), чинниNl законодавством, що рег),]lю€ дiяльнi(ть
iнститу,гiв спiльного iнвест},вання,

Лата закiнчення розýliцення акl(iй ФоIцу: lб я(овтня 20З0 рок),,

Розкриття irlформацii про власний Kaniтa-,l вiдповiдае виl!rога]!t Мiжнародних стандартiв фiнансовоI
звiтностi,

Визнання та оцiнка доходiв Фонду за 2015 piK проводилися у вiдповiдносlj ло виvог МСБО i 8 (Лохiлr.
Дохiд визнавався пiд час збiJьшепня актив,ч або з]\{еlIшення зобов'язання, що зуNlовлювfulо зростання
власIlого капiтму.
Виiнанi loxo lи класифiкlв.r.rися в o1rra,rrcpcbt]ov) облiк} la likи\lи lр\l1.1\lи.

- дохiд (Rир},чка) вiд ремiзацii продукl(ii (ToBapiB. робiт. послуг)l

- irrшi операчiйнi доходи:
- фiнансовi доходи;
- iншiдоходи,
o6!i( вulпрgц
Облiк витрат Фон,lу за 2015 piк проводився _ч вiдповiдt]остi до виItог ]vIСБО 2З кВитрати на позики),
Витрати вiдображалися в бухгаlтерському облiк} одночасно зi зr\{еншення\l активiв або збiльпlеlllIяNl
зобов'язаllь, Витрати визнавапись виl,раlаNlи ]вiтного лерiо,]) одночасно з визнаIlняNl дохолу. для
отриNtання якого вопи здiйсllенi, Витрати, якi неNlоrtливо буjlо пряNlо пов'язати з доходо]u lleBнolo
перiоду, вiдображапися у складi витрат того звiтного перiоду, в якоNlу вони були здiйснснi,

Розюulппlя iнфаD а1@
За звiтIlий перiод Фонд одерr(ав збиток у розмiрi 52 тис,грн, Збиток, визllачений ), ба,lаllсi.
пiд,гвердr(у€ться лани!lи синтетичного облiку, оборотно-сальдовими вiлоNlостяNlи. Nrac ув'язку з iнши\{и

форлrаrrи фilrансовоi звiтностi,
Неза]еrкний а)дитор пiдтвердlхlе, що витрати з податку на приб}rгок визначаIоться i вiдобрм(аються в

фiнансовiй звiтностi ФоIцу вiдповiдно ло МСБО l2 (Податки на лрибуток)

ВiапосiОнiсп]ь скlаОу пlа спlD) кпl!,р! !цц!!iв. ula пеDебув

ш
IIсзалежний аудитор вiд!liча€, пlо ctlla1 та сlр)кт)рэ активiв. що пере6}вilють }, портфелi Фонду,
вi,lповi laloll, По lоженню llpo склd,L la JlpybI)p) .lкIивiв illclиl\ l\ спiл"н"rо iнвесrlвlннч.
затверлriеного рiшснням Haltioнa]bHoT Koýlicii з IliIlllиx паперiвT,a фондового ринку JtГl1753 Bi,r

l0,09.20lЗ року (зi зýliна\lи) та регламент},Фонду, якиil затвердrrеllий Протоколом IIаглядовоi рали
Nq23/l2"201,1 вiд 2з, ] 2,20] 4 рок),

В i dп овidн iс п ь D о з ч i Dl al| пluc i B

Вiдповiдно до с,г, 41 ЗакоlIу Украiни (llpo lнстит}ти спiJьноло iнвестування' уilIilllальний обсяГ активiв
лайового фоIlду становить i250 l{iнiмальних заробiтIlих пJат } ýliсячноNIу po]Ilipi. встхновпеllом\
jal,ioHo!l Hir JeHb рс.с l parrii фон.r1. як iHc lи l)1! спiльно. о iHBec I } вання,

Виrо rячи t _lаьи(. наJаllиХ ro перчвiркИ а),lиlогоч. Fе б}.lо B(laHoBjcHo lleni lповi lHocli роlvlг\
аьlипiр Фон l} \lihiчаrьно\l) обсql) ]кlивiв.
п u п Dlл.tання в 1д1 с, ? з а ка ]

А}цитора}tи буJи проведенi ауди],орськi проIlеJ)ри щUlU (\ми виlрат. 'IKi вiдлlколовук],гься за paxyltoк
активiв lCI, ЕiлповiдIlо до Рiшення Hauioнllпbнo]'KoNi(ii з цitни\ паперiв та фонлового ринк1 вiл
1З,08.1Зр, Л-q l'168 (Про затверджеIlня Положення про сLпад та розI{iр витрат щп вilшкодов}lоться ]il

рахунок актиRiв ICI), затвердr(сно MiliicтepcTвoNl юсl'ицi'i Укра'iни вiд 0З,09. ] Зр, }q] 5 ]6/2,1048,

В результатi прове.tення аудиторських процед}'р, палrи не б}по BcTaHoBjleHo фактiв неJптрllviння виNtог

законодавства,
]н (Ь арцgд!L]Jр!LззрцЕ]lь
Неза]lеr(ниЙ аудитор вiдмiча€, що розраауноК чистих активiВ ФондоNl проводить(я вiдпопiJl{о 1п

рiшсння НаIliонецьноi KoNticii з цiнних папсрiв та фондового ринку (Про затвердження поло)хення про

порядок визначеIlня варl,осгi чистих активiв iнстит)liв спiльного iнвсст)ваlllrя,l вiл З0,07,13р, ЛllЗ36,
заресстроЕано в ivliлicтepcтBi юс,гицii Украiни 21,08,1Зр, .]vэ 1;114/23976,

В резуlьтатi проведення аудиторських IIроцед)р а}дитороNl не б}rо встановлено фактiв порушсння
lцодо порядку визначення BapTocтi чиотих актиsiв Фонду,

П, l л ] D, \laч н я в л 1п/ н. )п \tаппlв l lо-п uJbJB u l плl л lB

Фонд дотриууеться виNrог lIорNlаl,ивно-правових afliB НацiонапыIоi KoMiciT r цiнни\ папсрiR та

фоп,lового ринку, що рег}llююгь порялок склалання та розкриття iнформацiТ про пеl\J]ыати liяльнU(тi
iнсгитlтiв спiльноr,о iнвсстуRання та ко\tпалiй з уllраыliння акти8аNlи,



о п е рgццз цаýзз4!1!у.цJ2!!2!g!.ц
НезJrеrкний аудиlýр вiдNliча€, цо за звiтIlий 2015 piK Фонд не здiйснював оllерацiй'] пов'язJничи
особа}lи,
lп@
Вi,rповiдно до закону Украiни (Про iI]стит}"ги спiльного iнвестl,вання) Фонду. зареl:строваноIо

]9.10.2015 року органаNrи коргlорагивного управлiння с Загаlьнi збори та Наг]ядова рuа, Рiшенням

ЗасiдавIiя Наглядовоj Ради (Протокол JYg 06/l0/20],1 вiд 06,10,20l4 року) обрано Голову Наглядовоi Ради

- шпак В,М,

()ui t{a в i О п ов i dн ос 1п i с uc пле -\1 u вн у п Diulq ь о ? о q)О u п1l

В Фонлi посада в,l)трiшньоIо аудитора не лередбачсна.
Вiдповiдно ло вимог законiв Украiни (Про державнс рсгулюваIlIrя ринкl, цiнних паперiв Е YKpaiHi),
(Про фiнаlIсовi лосJlуги та дер)riавне рсг\'лlовання ринкiв фiнаIlсових послуI'). (Про запобiгаIIня та

протидiю легапiзацii (вiл\!иванню) дO\о.liв, одер)+iани\ з]lочинllиNl шля\оýl, або фiнансуваttня
,"popu.",1u, IlолоrкеlпrЯ про особлиRостi органiзацii та проведеннЯ вIryтрiшньоrо а)диry (контролIо) в

прЪфссiйпих учасниках фондового риIIку, затвердкелого рiшенняN1 I]ацiоIlмьноi KoNticii з iнHrrx

паперiв та фоIlдового ринку.]t9996 вiд l9,07,20l2 року, Загмьни\Iи збораNrи }часIIикiв КУА затверлжсно

ПоложеннЯ про службУ внутрiшпьогО а}литу (контроrlю), якс визIlачае l'а регла!lен1}'€ порядок

створення i орган;зацiю роботи Слl'хtби вн)трiшнього аудиту (контролю.}. визначае стагус.

функrtiональнi обов'язки та lIовнова;хення Слуliби Rн}трiшнього а}л{ту (контролю),

Вн),грiшнього аудигора КУА призначено паказо}l ксрiвниха КУА Nq 0,1-ОК вiд 0l 0] 20lЗ,
Протяl'опr 2015 рок1 BHyTpirurriM аулитором КУА було здiйснено lrcpcвipкy рез!,lьтэтiв 1а анfuliз

iфорNlацii щодО поточноi фiнаtlсовоi ДiяIьностi Фонд),, псревiрку професiйнОi дiя.lьностi прачiвникiв.

перевiрку ла предмет ДотриNlання закоIlодавСтва у сферi запобiганIIя та протидiТ jlегапiзацiI (вiд}lиванпю

доходiв), одсрr(аних шляхо]\l або фiнансуванню 1,ероризNIу,

На lrorierr,. ау,lиторсько'i llepeBipxи Слу)ба вну]рiшнього а}диlу (коIпролю) закiIlчиJе перевiрк)

фiнансовоi звiтIIостi Фоrцу за 20l5 piK,

Дуоп,,,ор, poarn"ny"a" стан вн).lрiшIlього кОнтролю Фоtцу, вважас за нсобхiдне зазначити нilст}пне:

- систе;а вщтрiшнього коlпролю спряNlована lla ) перед?t снllя. вичвленнq i виllравлення сутт.виt

ппuилок, ,,",:.,псчеrrня 1а\иLlу i lберс;ltеttr,я аьlивIп. повноги i rочносri об,rrков.] loK}\lcHlalli'l:l
вю]юча€ адNtiнiстративниЙ та бухrацтерськиЙ коIlтроль;

- 6}хгаптерськиit контроль забезпечу€ збереження активiв Фонду. досrовiрнiсть 1BiTHocTi la вl,лR,чаt

полере!нiЙ, первинниЙ i подальшиil xoHTpolb.
За резуlьтатауИ виконанIlя процедуР перевiрки стану корпоративного \,правJlння, },тоуу чиспl

вн\трiчlнього а}'дита, MoxtHa зробити висllовок. шо систеNlа внlтрiLrrrrь,,го контролlо Фонду cl,Bopc]la, a

адекваIноlо та досlатпьою.

,1]lJli, 4,i h l,t. Uсо. о, ]t],1ц |

д]я характерисl.ики фiнансового стану ФоlIду використано показIiики ллтгоспгоllожяостl. пlквlлIlостl

та фiнансовоi стiйкостi, та iншi:
l, iоефiцiснт абсолютноI лiквiдностi становить: 0 (opiiHToBaHe пози,l,ивне зIlачення показника 0.25 - 0,5),

дбсолrотна лiквiднiсть товариства IIаявнiсть грошовйх копrтiв ,la iх ekBiBaleHTiB для погашення

пред.явлеtlих зобов'язань, I] даlIому випадку Фонд La коrкну rривlло преа'явлепих зобов'язань Nlor(e

залропон)вати 0 гривсн грошовиNlи коштаNlи,
2, коефiцi€Ilт загапьноI лiквiдностi (покригlя) становиl,ьi 378,98 (opicнToвaнe гtозитивне з]lачення

показниха 1.0 - 2.0), який llоказ},€ лостаl,нiсть pec}pciB ФоIlду сплачувати cBoi лоl'очнi зобов'язання,

З, Коефiцiент фiнансовоi стiйкос,ri (або плаlоспроNюжностi, або aBToHoMii) стаlIовить: 1,00 (opi€Hтoвaнe

позити;не значеннЯ 0.25 - 0,5), який вiдобрa)каС достатпо питомУ ваry вrlасного капiталу Фонлу в

заr ал"нiй с) bri lacUбiB. авансовхних в йоl о _rir,IыlI. lb,

1. Коефiчiiнт структУри капiталу (фiнансування) (opicнTosaнc позитивне значення 0.5-1,0) сIановить: 0

та вказуе Iia незалежнiсть Фонду вiд залу,Iсних засобiв.

5, Коефiui.lll рен lабе lLHoJl i аhlипiв вирахоR) ва lи нс IоцI lbH.l в ]в'qзк)
звiгноNl],перiоjri,

зi збитка}tи, олержаниLи в

За рез},JьтатаNrи еконоrriчноNl} анапiзу показникiв б}хгаптерського баqаIlоу с,ганоI1 на 31 гру;rня 2015

роý нали зроблений висlIовок llpo те, що ФоlIд rua€ достатяiй pi'c'b платосllроrlоj+(ностi. знllllення

поьазrrикiвфiнаrrсово'iнсlаlежносlj вi_lповi taH,rb о,rrиlrа-,l1,Ilи\1 покаllIика\l,

Iнiоп ччiя пl)о L,lп].пiнь Duluку
ЪiЙЫд.jЙо.дiпу l п, ,i rrПолоrrtеrrrrя щодо пруденцiйних HopNlaTиBiB лрофесiйllоi дiяjьнас,lj на

tlon:roBovy pnHiy -,riяльностi з 1,правлiннЯ ilктива\lи iнституцiйних iIlnec'opi' (дiяльн;сть з управлiння
u*.по"t п)-.чrп"рд*""ого Нацiонал;ною кОуiсi€ю з цiнних tlапеРiв та фондового ринку вiд 09,01,201Зр,

,\-9 l. заресстровано в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 22,01,1Зр, Nсl71/22703 - IlрудеIlцiйнi llорNlатипи, шо



засl,осовуються до iнстит!тiв спiльноло iнвестування, не поширю}оться на венч}рнi паЙовi та
корпоративнi iнвестицiЙнi фонди,

ПoiJii пklя dalllu баjlапсу
АудитороNl не BcTaHoBjleHo подiй пiсля дати бмансу, що могли б с}.ттево вплиll1ти ла фiнансовий стан
Товариства.

Ill, Iпшi е,пспtсптп
oclloqqi Bidorпocпli про аldulпорськ! фiрмJr:
а) повне найýlенування юридично'i особи вiлповiдно qо }становчич дпкlлrентiв: Ауди,rорська фiр\{а
"Респекl" ) виIля,ri rоварисrва з обvеденою вi:лопi,tапt,ttiсtю:
б) нопIср i дата видачi Свiлоцтва про внесення до Реестру а)диторських фiрлr та аlлиторiв, вилаttого
Аудиторськоlо папатою Украlни (дмi - АПУ)| Свiдоцтво лро внесення ло Ре€стру аулиторських фiрм та
аудиторiв МOlЗ5 видане Рiшенням Ауаиторськоi папати Украiни за JYэ98 вiд 26 сiчня 200l poк,v лiйсllе
до З0 Jипня 2020 poкyl
в) HoNtep, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внессння до Ресстру аудиторських фiрNl, якi Nlox)Tb
проводи1и аудиторськi перевiрки професiЙпих учасникiв ринку чillних паперiв, виланого Нацiонепьною
комiсi€ю з ilillних паперiв та фоIlлового ринку: Свiдоцтво НацiонаJtьноТ Koмicii з цiнних паперiв та

фондового ринку про внесення до ре€стру а}циторських фiрм. якi можугь лроволити а)дитопсLкi
lIеревiрки професiйних )пiасникiв ринку цiнних паперiв серiя П л9000266 зi строком дiТ з 29.0],20l] до
30,07,2020:
г) Horvep, дата Свiдоцтва НацiонаJIьноi Koмicii, що здiйсню€ державне рег)Jlювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг про вюпючеIлlя до ре€сrру а)диторських фiрмTа аудиторiв, якi мокlть пр"в"диtи
аудиторськi перевiрки фiнансових установ: ре€стацiйIlийЛs0099вiд22.10,2015,TepviH 1iicBiloцTBaдо
З0,0?.2020;
г) свiлоцтвО НацiонапьногО баIIку УкраiЪИ про включення до Ресстру ауди,l,орських фiрм, якi rrають

право на проведення а)циторськйх псревiрок банкiв N900000зз вiл 25,10.2012 зi строко\1 дii до
25,l0,20] ?:
д) прiзвище, iм'я, по батьковi аудиторiв, щО брапи участь в аулитi; Ho]\lep, серiя, даIа видачi ссртифiкатiв

аудитора, видаIlих АГIУi
- Швець Олена Олександрiвна, сергифiкат аудиl,ора ссрiя (Аr, Nq00598l вiл ]9,07,2005. Tepruiн дi]
сертифiката до l9,07,2020;
- Бу,ляк Вололимир Миколайович, серiя А J!!000320 вiд 24,03.I994, TepMiH дii сертифiката до 24.0З,2018;

- Kypir.nKo Лю.чмпла IBaHiBHa, сертифiкат а)цитора, серiя вiдс}тня, lY9006704 вiд 1,t.07,2010. герNliн дii

ii фактичне Niiсце розташування| 65026, м, Одеса. lIровулок
сергиф;кат до ],t,07,2020.
е) ]\tiсцезнаходJ(еIlня юридичноj особи ,га

Маяковського l, кв, i0;
е) реестацiйIti данi: Свiдоцтво про дерr(авну реестрацiю юридичноi особи Серiя А01 Nо503025. дата

проведе н ня реестрацii - l 8,0З , l 994, Nl iсце проведе ння ре€страцii - В и конавчий Ком iTeT Одес bKoi Micbкo'i

Ради. номер запису в СдиlоllудержавноN{у ре€стрi юридичних осiб l556l0700020l 1120;

n() lел.: -]8048726а75о, -]8048-288]16:
з) факс: +З80487286095;
к) сайт: wý'r\,,аfi.оrд,uа,

Осповпi Biio ocmi про !. ова dоеовору на провеdення Lуiutп!;
а) дата та Hoýlep договору на провсдеI|ня аудиту: 02,02.20I6,Nc57/5;
б) laTa початку та дата закiнчення проведенrя аудиту: дата початку 02,02,2016, дата закiнчсння
22 0).2016.

22 лютого 20] б року
YKpajHa, м. Одеса, пров, Маяковського l/l0

Гснера"пьний директор
Аудиторсьхоi фiрми (Респект) lllвець о,о,

. 
-,

gi Waliмl,i

м'#

bsozb ,, Ол."u npou. Мuяковського l/]0, тел, (0,18) 72б-97-59, 728,82-16, факс 728-60-95, !lww.afr оrg,uа

-J



ф нацьвъюm полоеФ (mшрту)
i вямоп до фжяФвоi зыrюФ,"

]ш еюпомiчноi ,iяЕяосп
].р.дu хiпtiсъ лрэцiвспкiD

Ь2) тошовi пок!знпкl ,кою ншод,ъо! D г?явяп ] юпiйхsя)
].ъдоно (зробlп позпдчку "!'! у,iлlоsiдiй сriпяцi):
ъ полоreншш (съ!юрmв) 61тзлте?оькою облirа
ý чiжар.frяя свяд!рmW фiяапооюi sвifrфП

Бттс (lвiт про фiхт.овп* стФ)

Нохоп!чеп. амоDпзацiх лозl ФФокоDш бiологiчяЕ зплв
Довгфтпоховi фiяэясовi iпеопцii:

'n 
обПховуюъся зз уеюдом )чзотi в шiъП

З&ашоts коштi 0 t !eHTpei Фьаff м стрýоьп рсrсрвtrж

Дебiюрсьш !6орrовапiоG 5а пролухцПо фssря, р.6оп, пФ-тгя
П.6iтор.ьш здборювэяiоЕ за ро]рrý,яW:

Д.бП!р.ьrc заборювднiсп т ро]рNтхзW з па!ýомж дохолв
з.оорI!влпlсr, u розр[ýl,хаW в Bl)lтp,olнlx ро]рааmкв

Iява поlочпа!l6ilýрсьм r.Ьрrо*нiсъ

р€]ерзц доDгостпоговж зобов'r]апь

_,



р€зервu лсзароfu с!ш лр.мiя 113з

ll95
Ш, НФбппоlяl,пияя, !ариrrrтsiшя прп l*t, |я | р!пп ви6!а,9

IE!

т

т

I

Шпак Во.mл!м!р М!кФiйов!ч

р€зерв допrфтроковж зо6.п'rФяъ

Пою,пд ,т. ш, ор!ьrэ uборmьdсъ rд:

Iv. Зобов'яlшпr, поп'язlнi ] псоftроt!,Yr .ппвпvr!
}триiýвяппйх шс продr,Ф, l! грrтi{, впбrтlя

]--Бi]iйiiБй . ,.р,дrу. ювяоьsяому цеятsБн{у оргsяом в{конаDчоi мадп, цо р9sjiзlt д,тевц полiпý- у оФерi оmпспкя
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Лате Фiк, мiсяs, чIlсло)
Пiдпрпысво П}бпiчве Акцiоцерпс Товдрпсво llЗНКIФ llФiпрiп Капiтал'l за СДПОУ

zlllб | 0| l 0l
зз907926

звiт про Фiпапеовi реtу"rьтптп (Jвiт про суqпошй доriд)
зд PiK 2015 р.

L ФIIiАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Форма N2 Код за ДКУДГ]J0l0Ш ]

код зr,BiTHиil

l 2 3 4
Чистrd дохiд вiд ремiзацii lФодlr.цii (ToBapiB. робiт, поспrт) 2000

Чuспi заDобjlенi cпDaxoqi пре,vii 20 ]0
премii' пiапuсанi, вмова сумо 20] 1

премii:, переdанi у переспрахуваlll п 20l2
змiна' резерву незаробJtе lluх премiй, ваюва сума 201з
lqiHa часппl пере. прахобч l,tti у ?е tepql незаробленч, прелli| 20l1

Собiвартiсть реалiзованоi продкцii
(юварiв.робiт, послт) 2050
.-11лспi понесенi збulпкч за спDalхобll,лlll вuплапсLмll 2070

ВLповпili
пDи6\т\)к 2090

2095 ( )

Дохid (вuпрап|ч) вid ыiHu у резервах dов!оспроковuх 2105

Лохid (вuпрапч) вjd :L\,|iH1l iчuaф спраювl!х резервiв 21 1о

aцiчa iч]tltlx с:lпрсгlовllх резервiа, всаова сума
з\liна час,lпкu пеоеспDаховчкiв в i]lu|ux сlпраховllх резервaа 2l l2

I}шl операцiйнiдо\оди 2] 20

аохid Bia змiнll варпосmi aKп BiB, якi оцitlюmпься за
с праве alluB о ю в арlпiсп ю

2]21

dохiа Bia первiсноzо вuзнання бiолоZiчнuх акпuвiв i
сiлъс ь к о2о споdапс ьk ol п Dodytuil'

2122

dоtid Bid вuкорlлсlпа ня KoullпiB, Buqilbчe\m Bia 2]23

Апмiнiсmативй вIrrDати 21з0 ( 52 бl )

Виmатя на з6\т 2150 )
Iкшi операцiйri вrrrрати 2180 )

вuйрап1l Bia \MiHu варпосmi aKпllBiB, якi оцiнююlпься за
с п?аве а:luвою варlпi с пю

2l8 l

вllпрапч Bia первiсною вчзнання бiолоziчнчх ак,пчвiв i
сijъс ь к о2о спо ёаDс ьк о i п Do.rvK ii

2l82

ФiнаясовIri ре]},льтат вц оперлцiliпоi дiя,rыlостii
ппибл,mк 2190
збшюх 2195 ( 52 ) бl

дохол вiд!"lастi в калiтапi 2200

lrппi фiHaHcoBi доходи 2220
Irшi дохода z240

aoxit Bii бrc?пАiйноi аопомо2ч
221]

Фiнансовi вrrmати 1z5ll (

ВтDати вИ }частi в капiталi 2255 ( )
lrпri вrrmати 2210 ( ) 2

Прuбуmох (збumок) Bid вп",lчву ilk|)]яцir а Moqeпapqi спаmпi 2275

q-



Фiнднсовиil результд,r, до опOдлткуваI|яя:
zz90

збкrок 2295 5?- ) бз )

Вшrоати (дохiд) з лодflrý, на приб}"mк 2з00

Пр"6r,m* (збоюФ вiд rФипиненоi дi{rьност пlсля 2305

ЧпстIй фiндвсовпri рез],льтат:
2з50

збt{гок 2з55 ( 51 ) ( бз )

;-2

т
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т

т
т

я
т
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т
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ъ
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ъ
ъ
ъ
ъ
ъ

ъ
]l
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пниЙп. с},купнии л(J

стаття код
рядха

за звiгнltii
перiод

За анп_lогiчнпй
перiод

попсредньог0

1 3 1

Доочi-"*абчi,.мЦсоб"l9ццзщ9[ 2400

Йшr*а (чцrr*б ф".ансовrлr iнстрlT rеrтгiв 2405

Накоrмчснi l!,lTcoBi рiзншri 2,tI0

ll-acrr.a inu'o.o суцT шого дохо,ry асоцiйоваrrrтх m стпльrпo'. 24l5

IlflIяй cvlq пtоd дохlд 2415

tltmпt'i (\ý\ пlltlii до!i_r Jo опоlлrтJ вднllя 2450

Бдаmп iа 
"рИr,mц "ов'язi!!ЁjДдцLЕýдgчl9I949I

2455

т,.--.9 -Ф_vпв il плтiп пi.пq ппппяткvвАння 2,1б0

2465 (52) (6з)
Счкчпппii дохiд (cynta рядкiв 2350,2355 та !al9Ц

III. ЕЛЕМЕЕТИ ОПЕР Rитрлт

назвл cTsTTi код
рядка

зд звiтпrir
псрiод

за апалоI,iчIпй
перiод

попередньог0
року

2 3 1l
Мmtоiалькi затрати 2500

Вифатr на ollrary тФаrц 2505

вiдDаýвання на соцмьш заходи 2510
25l5
2520 52 бl
25s0 52 6]

Разоtrr

Ti' РОЗРЛХ}.НОК ПОКЛЗIIИКIВ ПРI IБУТКОВОСТI А

наrвд стагai код
рядка

зл звiтнIlй
псрiод

зд апА.,IогiчЕпii
перiол

попсредньог0
DOKy

3 .ll
2600 5042 5012

2605 5042 5042

26l0 (l0.з lзз7.) (l2,49504)п.--, 
--6,-" 

hбffiк\ яя олrч пDостч акцlю

-nop*o"ar** 

""сr* "риб}"mк 
(збкmк) на

26l5 (l0,з lзз7) (I2,49504)

2650
Ливiде.r,цr на одý проФу ашliЮ --\-l

:::;.,,"-", -t у
l]Iпак ВоlодимФ Мйколайовйч



Датз (piK, мiсяць число)

ra сдрпоу
lб 0| |0l

зз907926
Пцпрп$rcтво П!6лiчя€ Ахцiо!ерg. Тов!рпсво'tЗUКIФ''ФiпDi! Капiтеr''

Звiт про рух грошових кошriв (за пряvtпrr }rетодом)
rд PiK 2015 р.

]
)]

_-l_ rl
;l.,,,,,,j lо,I
пIьOr0 

|

=--- 
]

--_]
IJ

п;,fl
"j.,. 

]

1]_l
I

=

Б;;Е-1
0li

уl
I2|

)
i04)

'04)
__l

ФUрма N] Код и д{удГ ]sо|бб;_l

Статrя Код За звiтний перiод за ана,rогiчний перiод
попеDеднъого DoKv

) 1
l. P!I коппiв у реl}}льтатi операпiйпоi лiяrъпOстi

Реаriзацii прод,кцii (ToBapiB, робiт. посщт) зOl)t)
нснюl податмв l зOоDlв з005

\ r]0}l чис,rr податц на з006
цlJьовоrо Ф| нанс\вJння ]0]0
fl аJ(о;r;ксяня вrд отриNlання счбсидiй. дотлхй з011
На_оtо.эr,ення авэнсiв BlJ поý гrr!в I l,r\toBH}lldB з0l5
НаJiодrj\еяня вlд повеDяення эsJнсiв з020
Наfходкешrя вrд вiдсоткiв за змIлIl€лtи кошпв на
поючвкх paýllnGx ]025

Цад{одкення вiд боржникiв неустойм (штрафiв, пекi) 30з5
на,т,iоJяень вlд операшйноj ореlци з0,10

l Н"лод*еrо- вiд оти\rанrrя po;rlтi. авторсъких
вш{агород

з045

Hal\oФlieнFrя вlд стрд\ов}t\ премrй зOj0
t]алоlленьч фiнJясови\ \сгiнов вIд повсонснtlя лозиJt з055

з09-ý l
Виграчанt{я на оIаrап]
Toвapi} (робiт. пос+,г) зl00 64 )
Прrш зl05 )
вiдрахуваrrь на соцiаrьнi заходи з110 ( )
Зобов'язань з податкrв i зборiв зll5 (
tsrФач fiя на огLlату зобов'язань з подат1,1. на прибщк з] 16
ВrrФачання на оIпатч зобов'яза!rъ з подаftу на додав} зll7 )

ВIпра.rаЕrrя на оплап, зобов'язавь з iIflшп полlткiв i зборiв з1] 8 )
Вкграчання на оrrпат.,, aBaHciB зIз5
Впрачанrrя на опrатr, повсрвсю{я аэансiв з140 ( )
ts}rфзчд}flrj яа oгLral чrльович внесюв з l45 )
Виграчаrпш на oтr-rary зобов'язаяь за стра]rоэилIи

зl50
( )

В}rграчавня фrнансових vcTaHoB на надalкr'l позик з 155 )
зl90 ( з )

! коUlтiп Blil ollepxlliilнoi лiя,rыlостi зl95 l -6,7
u, Р!,х кош,riв r,рсзу.lь,Ilтi illBec шцiliпоi лiяrьностi

На:ходжеrпrя в]д рса'liзацii:
фlнансовlтх iнвсстrщiй з200 бl lз2
неоооротнI-rх аIlтивlв з2Oj
Налiорrcвня вlд о]ри\tаних

J2I5
з22о

На.]\о.rхеш{я вrл псDивативiв з225
н а-l\оJяiення вlд погашення позик з2з0
Надо]ження вlд виб\-ггя дочiрвього пiлприеlrства та
lHmoi господарсъ{оi одиницi з2:]ý
l]_tшi нзлюд)пенн{ з250

ic
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ihi н jlнсовrд lквсстхцrи
нсобооотrлrх aKT,rBtB

з255 60 ) 65

3260

]:

к
]'

з270 ( )
Rиплати за дсриватI{ваrш

з275 )
а,]fr,(аФя на напання позиri

з21]0

( )
в-*т*** "u "р"дбчr*я 

лочiрlтьоrо пiдприемства та

iяшоi господарськоi одияrщl
з290

l

@
На,sофriення вiд]

власяого капiтаr_r
зз00
зз05ffi

^'-
]зl0
зз40

lп!t нал(одпi9вш
Вшрачання на:

Виýп BjlacнId\ акц1rt
зз15 )

зз50
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Лата (piK, мiсяць. чиоlо)

за слрпоу

коди
0l 01

Звiт про влдсппii кsпiтLr
PiK 2015 р,

Форма JYa.l кол и дкуд Гl:л-ТбtооТ_l

Стаття

.}а_lпшок на початок

Коригування:
3\liяa об:riковоi

Ьшi зrtiш

чllстии прll0yток
(rбиток) зд звiтний

Iншиir сукупвий

-.rоIiд 

3а звiтний

-]ооцiЕка 

Lrфнха)

-]ооцirлrа 

(лцilтка)
,lнансови\ 1нстрцIенпв

-+]aкorпlчeнiK!-pcoBi
l ]н]lцl

Чз.тка iншого счкr.-пного

]о\о,]\' асоцiйованrrх i

Скоригованrrй зали_

Розподiп прибутку:
вппrати впасникаrr
_]лвцснди)

СлряrIr ваrrrrя прибl,по,
:a ]аре€строваного

Iriшlй счц,пний доr(ц

В!,]раrчвання до
]aрвного каruт

Cr va чистого приб, rK},
Fа]aлна до бю!jкет!,
ЕцповiJно до

Crrla чисгого приб}тк1'
яз fiвOренвя

Калiтал
У дооцiн

Нерозпо-
дiлений

прпбуток
(вепоRри-

тий
збиток)

l ::r тьовll\)



С} а чисюго приб}тLт
Еа Maтepia,ьнe

Вилучення капiтал1:

Irrmi змirrи в капiтмi
ПридбаЕIrq (продах)
нсконтролъованоi
частки в дочiряъоiц"

ParoM змiн ] капiталi

Керiвник шпак Володпмир Миколайович

Головний буrгsлтер



IIримпки до ФtнАнсовоi звIтностI IL{T <знкIФ <Фtнтрtн IсАIIIтАл)
що закiнчявся Зl гр}цпя 20l5 року

l. ЗчпLlьна iнфоwацiя
гý,Б-цIчнЕ Ак_цIонЕрIIЕ товАр_иство,,здкритиЙ нЕдивЕрсиФIковАниЙкорпор_лтивний IнвЕстицпiний Фощ "Фшгрй кдпriifri. r,"д-l Фонд) бrв.твореlшЙ 29 

_листопада 2005 року, Запис } СдиноI} Jepr(aBHoM] peecтpi iнстит!тiв сrliльногоll весг\вання N9 ]l2J0]. свilоцlво ,t'го з01-1 ви lallo 0l 0b,20I0 рок5 
' 

npo' u,,.""nn" ;"',r',;;;;;
_rерriавного ре€стру iНстиrутiв спiльполО iпвсстування, видапе f]ерхаuною KoMic]e. з uiнних паперiв
та фондового ринкч. Строк дiяльностi Фонд},, . iO 

"Ьо:ооо ро*у'ло iC 
"i,rr" 

jоз l р"л1,.
Юридична адреса ФоНду: yкpaiнa. 49027 м. Днiпролетровськ, проспект Карла Маркса. булинок 22.
Фоfiд_ знаходиться в управлiннi ТОВАРИСТВД З ОБМЕЖЕНОЮ ВlЛПОВIДАЛЬНIСТЮiKOMIIAHU{ З упрАвJlIння Активдми (ФIнгрIн) (д*; , ioB (куд (ФIнрIн)),

;liffiliул.*" ТОВ ,, КУА .ФiнгрiID): 49027, rricTo !пiпропетровсъ*, npo"n"n, Карла Маркса,

Фопд здiйснюе iнвестицiйнl,дiяльнiстъ на пiдставi Регламепц,. у т,ч, IнRестицiйноi декпарацii.. який
1р:.|ia:1"_Ij]т""ою радою Товариства: ПротокоJl Л9 2Зli2li0l4 вiд 2].12,20],1р,, з ypu"y"un,,"n
oU\lerкcнb. встанов"]еВих законом Украiни (Про iнстIrт}ти спiльного iнвестрlання>,
Фонд iHBecrye кошти в корпоратиtsНi права, цiннi папери та в iншi активи не забороненi чинни,,
законодааствоN1 УкраiЪи. Прiори].етни]\t .. iHBecT}'вaHHq в TaKi гапузi нароJного господарсl.ва якпромисловiстъ, транспорт, зRИзок, бl:rlвництво, сл,lьсъке господарс,lво, торлiвля, фiнансова та
страхова дiяльuiс'].ь,

2, Екопапiчпе сереаовалце, в умовах лко?о Фонd зiiйспюе свою lrirL,lbлiclпb.

На динаllliку та.rrерспективи розвитку вiтчизвянот економiки продов/кують чинити тиск тралицiйнi

!:i]:]'. .1]:]"i"r",.икапriки розвитку ре.шьного сектора економiки УкраiЪи вiд кон'юнкцри насвIIови\ lоварни\ l сировиннкх ринках. а lакож Bi.1 vо,кlивrх коливань попиl) на про l)liцiю
вlтчизняного експорry; зростання обсяry дсржавноIо борлу й витрат на його обслуговувiнrЙ при
збере;кеннi необхiдностi в нових запозичсннях; висока питома вага у витратнiй частинl державногобюджеry лоточниХ першочерI.ових витрат, якi trc пi,цлягаютъ 

"nbpo""nnro, 
а такоrк витрат ло

фiнаllс}'ванпю олосередкованого бюджетного дефiциту; вiд'емне 
"bono 

,орaо"оaо бапансч, lцо
створюс тиск tta платыtяий баrанс i показники зовнiшIъоi лiквiдностi, що iir,uuip,,o прп.uaд" дппода]ьшоло нароцування вапового зовнiшнього борrv; висока чутливiсть пiдприсмств Украiни доlи(lе\'ниi la iH rивi,ца.rьнrХ ризикiв. шо сгричlг Bi rновлення еконоviки, В поlпчllоrD pour vо,кливi
ризики в iHBecryBaHHi коштiв в цiннi папери e}fiтeнTiB Украiни,
3. За2allьна oclloqa 4)ор,ltувапl!я фй laqcoBoi звifпносrпi,

З,1, Досhловiрне поdання пп вiiповiанiсlпь МсФ3 ,

Фiнансова звjтнiсть Фопду е фiнансовою звlтнiсто загаJrьного призначенriя, яка сфор\tована з MeToIo
.]остовiрного поданrrя фiнансового стаку, фiнансових p"ayn"rniiu дiялыrостi та грошових noToKlBФонду,для з4I!оволенпя iнфорN]ацiйних потреб *иропЬго пола користчвачiв при прийняттi виýlи
економiчвих рiшень,

59"ц.пrу*опоо основою фiнансовоi звiтностi Фонду за piK, що закiнчився З i грудня 2015 року, €Мiжнародпi стаrцарги фiнапсоВоi звiтностi 1ЙСФЗ), 
-вплючаючи 

Йiжrrародпi стапдарти
б}хгацтерсь](ого облiк} (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцii чиннiй nu'0l 

"i"o 20i5 року, що офiчi;по
оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicтepcTвa фiнансiв Украiни,
Пiдготовлсна ФоIцом фiнансова звiтцiсть чiтко та без будъ-яких застереr(ень вiдповiдас BciM
виNlолам чинIIих МСФЗ з врах)rванпям злritt, BHeceHtTx РМСБО станом irа 0l сiчlrя 2015 рок},дотриманпя яких забезtlечуе лостовiрне подання iнфорrtаrliТ В фiIlансовiй звi.Iностiл а 

"un ", 
дор".r"оi.

loc lnBipHoi', aIcIaBHJi la lpoa) \li.loi ijlфор\lачi],

при форrt_vваннi фiнансовоi звiтностi Фонд керувався також вимогапrи нацiонапьних закололавчих та
норltативних aKTiB щодо органiзацiТ i велсння бl,хлмтерськоrо облiку та сIстIадаtшя фiнансовоiзвiгностi в YKpaiHi, якi tte протирiчать вилrогам МСФз,

-,(1 _



З.2. МСФЗ, якi прuйпяtlli, аlе ulе lle l!абljlч чutчlоспli

В складi МСФЗ. офiцiйно наведених на веб-сайтi MiHicтepcтBa фilIaHciB Украiни. олрилk днеllо TaKi
стандарти як МСФЗ 9 (Фiнансовi iHcTpyrretlTиll та МСФЗ 14 (Вiлсточенi рахунки тарифноrо

реryпювал!lя). якi вiдповiдно набувають чинностi 0] сiчня 2016 року та 01 сiчIи 2018 року,

За рiшенrrям керiвничтва Фонду МСФЗ 14 <Вiдстроченi рахунки тарифпого реryлювання) до дати
наб),ггя чинностi не застосовуеться. .Щострокове застосуванIя цього стандарту не вплинуло би на

фiнансову звiтнiсть Товариства за перiод. цо закiнчу€ться 3I грулня 20l5 року, оскi-lьки Товариство
не входить в сферу дii цього стаlцарту.

Оскiльки застосlвання МСФЗ ранiше дати набуlя чинностi лозволясться, то керiвниuтвоlt Фонлу
прийнято рiшснвя про застосування МСФЗ 9 (Фiнансовi iнструмеrrтиl> до фillансови\ звiтiв Фонду за
перiод, ulo закiнчу€ться Зl гр}'лrя 2015 року. МСФЗ 9 впроваджус HoBi sи\iоги до класифiкацii та
оцiнки фiнансових активiв i зобов'язань. То\ry положення цъоIо стандарц с}тIaво впливас на

фiнаrlсову звiтнiсть Фон,ry,

3,З. Вмюmа поlапня звimносlrli 
'па 

функцiоtlоlьпа вп.lюlпа. сmJ,пiнь окр),2,1ення

Валюта подання звiтпостi вiдповiдае функцiона.rьнiй вь,rютi, якою € нацiонаqьна вапюта Украiни
lривня, скла leHa } lисячJхlривень.окр}1_1ени\ lоцijих lисяч,

З, 4, Л рч пJ, пletl l lя прl, бе перррвн ic п ь diя. l ы ! ос пli

Фiнансова звiтнiсть Фовду пiдlотовлена виходячи з припущенпя безперервноtтi дiялыrостi.
вiдповiлпо до якоl,о ремiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувасться в \o.1i звичайноi
дiяльностi, Фiнансова звiтвiсть не влalюча€ коригування, якi нсобхiдIIо було б провссти в тоlrу
випадку, якби Фонд не NlоIло проловrrити полмьше здiйсненшl фiнансово-госпо]арськоi riяльностi
BiJпoBi lHo lo принllипiв беlперервнос l i _]i*lbHoc l i,

З.5, Piluettlп про ппверфке llя ,l,iнансl,во| звimlюс|пi

Фiнансова звiтнiсть Фонду буде затвердr(ева Вицим орланом Фонду (зш&rьнi збори акчiонерiв), Hi

учасники Фонлу. Hi iншi особи не Nlають права вносити зNlillи до цiеi фiнансовоj зBiTHocTi rriсLrя iT

3,Ь. Звilпtшй перiоё фiлопсовпi r|iпHocmi

Звiтниv перiодоýl, за який форv},€ться фiнансова звjтнiсть. вваr{{а€ться напенJарний piK, тобто Ilерiод

з 0l сiчня по З ] грудня 2015 рокr,.

1, Супlr евi по,7оJlсенtlя об,iliковоi по,7ilrl кu

4.l. 'jпtLtbHi по"lоJкецчя лцоl|о oб.liKoBtL,( по.tilп к

4, 1. 1, ocl l oqi фtJр.|l),в|t н ня об:l i ковuх п о. l i lпuк

облiкова пплirика - KoHKpellli принципи. осllови. Jоvовленостi. правила la пракrика. .acrccoBaHi

суб'сктом лосподарювавня при сюlаданнi та поданнi фiнансовоi звiтвостi, МСФЗ наводить облiкову
полiтику. якi, за висновком РМСБО. даютъ з[{огу сlсlасти таку фiнансову звiтнiсrь. яка мiститиrrе

лоречн].. та достовiрну iнфорrrацiю про опера ii. iншi поцii та }lrови. Jo яки\ вони застосов),lоться,

I :]к\ llo,1i l иti) rre слi r raclocoB5 Bat и. qкшо вппив iх la( loc) вання . Hec}rтr, ви\4,

Облiкова llолiтика Фонду розроблена та затверджена керiвництвоN{ ТОВ (КУА <Фiнгрiнllll
вi,lповiдно до вимоr МСБО 8 (Облiковi полiтики. змillи в об-liкових оцiнкж та по]\Iилки, la iнших
чинних NlСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 (Фiнансовi iнструменти), який застосов},€ться 'Iовариством ранiше
дати наб).ття чинностi,

4.1.2, Iнфор,чоufu про tltiHu в ol,.IiKl,Bux по,lilпчках

Фонд обирас'га застоСовус своi облiковi полiтиюl посjliдовIlо для подiбних опсрацii, iнших подii або

yNloв, якцо МСФЗ KoHKpeтIlo не вимагае або не дозволя€ визначення категорii статеЙ, для яких iншi
полiтики пrожlть бути доречпи[lи,

1.1.З, Фор-llа lпа н ,Blt фittапсовпr BimiB

Перелiк та пазви форм фiнансово-i звiтностi Фонлу вiдповiдають вимога}1. встановлен{м НП(С)БО l
,,JararbHi виvоr и r, фiнан.ово'i rBiгHocti",



|ифпого

]о датл
)6ица
]риство

Фонд,
]IЦ}'за
iацii та

1, 1.4. Меrпоi)п пооання iнфор,llацii ! lJitlo1coB ltx звim.Ll
Зfiдно tПl(С)БО.l.Звiт про с}кчпlIий дохiд лередбача€ поданпя витрат, визнаIlих у приб)тку або;оитку. за rсrrасифiкаrliею. основаною.на методi ''собiвартостi р.ч-,i.чцiТ'', згiдпо з яiпr.ви,ратик,lасифiкують вiлповiдцо до iх функцiЙ як частини coбiuaprocTi ' 

un. ,;;;";;. виlрат lla зб)-т або
a_rv iнiстрати в rry ,liял bHicTb,

[IреJстав,lення грошових потокiв вiд оIlерацiйноi дiяпьностj }, Звiтi про рlт грошовrх KolпTiBз.]iйснюстъся iз застосуваrшям прямого NleTo,ý]л згlдно з якиN, розкриваеться iнформацiя про ocпoвHi}ilаси надходженЬ грошових коштiв чи виrlпат Iрошови\ коштiв, iнформацiя'rlро oc;oвHi видигроIuових надходrкень та грошових виплат форьrlсться на пiдставi облiковь записiв Фонлу,
1. 2. об.,liковi по.7imцка щоdо 4]i\aпcoBlLt iнсtпру.lttенtпiв

1. 2, 1. Первiсне вuзнанця tlJillat lcoBlLv iнслпру.|ленпliв

ll:]y] o]r**"l iнструrirенти первiспо визнаються за справедливою вартjстю, tsci iншi фiнансовirнстр}меilти первtсно визнаються За справед'ивою Rартiстю з урахуванняýl витрат, якi буiи'Ilонесснi
1р}, лpoBe.lcHHi огера.rli Пi llвер_r/кенняv (правеJ.lивоi варrосri'лри первi(но\l) ви!нJнlli цiliа
]tl::|_ац,,] 

Приб}]ок чи збиток при первiснолr) визнаннi up"ioul.r""" .iлЙ о ,u",y випадк},. якrцо
lcrл,'c рlзниця MDK справелlивоЮ вартiстю i цiною операцii, яIa-ч можливо лi.lтвердити iснiючимиlJlUчllиtlи рин,tJвиvи опералiяvи l lаки\lи ж iн(lр)vенJа\lи або \tеlо,lа!lи оlliнkи, _r;я ян,1\
використовл,сться тiльки вiдкрита ринкова iнфорллацiя.

Bci операцii ло лрIцбенIrc чи продiDк\' фiнансових активiв, якi передбачають здiЙснення операцi]'
Ilротя]'оNl перiоду, визначеного законолавс,гвом або ринкоv. визнают;ся на дату злiйснення опсjацii'.тоб']о на даry. коlи Фонд зобов'язу€ться здiйсllи]и операцiIо за фiнанс;вим активоу. тобто
виникнеIlня права на отриtlання акIиву або зобов'язанкя на Його Ilередач},.

бсl lH_lll опер]цll l)lllВлl-продаq tsиlнаюIо.я hdJlг) ро,lр:]\}нку. при uьоч1 lviHa BapIocIi lJ перiо l
\liж датою визнання зобов.язання iдаток, розрахунку:
1, пе визна€ться по вiднопtснню до активiв. якi визнаються за первiсноIо вартiсrю чи аNtортизованою
вартiстю;

2 визнr,,ься в,rBiri про фiнансовi реr5льrаrи шч lорlпяич цiHllm паперiв, гохi lни\ фih,lljсuв]\1.1o\,\lebliB,]a i1-1llи\ ф]llансови\ aKr,rBiB за сr,рапсl:rивОЮ ваJ,liсlю. зviни яких Bi lпсгажаюlьJя в
фiIIансовrrх результатiв;

З. r випадкr,активiв, rс-rасифiкованих &rя подaL,lьшого продtDку, визнасться в складi капiтм},
4 ЯхU{о ФоllД м0€.памiр i може )-тимуватИ до поrашенIljt борговi цiннi лапсри, TaKi фiнансовiчсlр)чсн|и кпасиФlк)юIься як ldкi. шо }тиччlюlься ]о полашеlltLя, Фrнансовi акrиви. utо\триNlуютьсЯ до погашення, спочатку визнаються за справсдливою BapTicTKr, пjlюс витрати,
бсзпоссредньо повlязанi з проведенlш\I операцii. Лiсля первiсного 

"na,,ur,-. 
uor" ouina,or""" ,ru

а\!ортизовапоЮ вартiсr.ю з використанням \tетод)' ефективноi вiдсотково'i Ставки, за вирахl,ваннялr
rбиткiв вй знецiнення, Бlць-який пролаrК або перемасификацiя iнвестицiй, цо }трилr\,1о].ься до
полаIшсвня у cyrri, цо псревиu1l,е iстотц незадовго ДО .]ати i\ погхпlсння: лризведе доI]ерекласификацii Bcix iнвестицiй, }тримуваних до погащення: па iнвестицii, HMBHi для пролах),, Цеlопоможе запобiгти Компанi'i юrасифiý]вати iнвестицiйнi цiннi папери !, "nocTi 

ran"* що е в
наявностl дlя продаrý,, протяIо\l поточноло та двох насryпних фiliансових poкiB.
4. 2,2. 3пецiнеш в фiнаl rcoB цх акпluвiв

збитки вiд знецillення Rизнаються у складi прибутк"- чи збитку за pirс по Mlpi ];, виникненIlя в
резуlьтатi однi€i чи бiльше подiй (rзбиткових подiйll), що вiдбулися пiсля лервиIlного визнання
рlllансового аR-тиву та вллиRa!ють lla роз\tiр або термiпи розрахr,нкових лrайбl,тнiх потокiв. якi5ов'язанi з фiнансовим активом або з гр\,паrvи фiнансови*'Йuuiu. 

"*цо 
ii Nlоr{"]иво оцltlити з

]ocтaлHi\1 ступеlIеN' н:!,1iйностi, якщо Фовд визначае! що не icн),e об'€ктивних озltак знецlнеltня дJяоiнаrrсового актив\,l що оцiнених на iпдивiдчапьнiй ocHuui. незапежно вiд того. с такий акIйвiн-lивiдуалъно с)rгг€виNl чи Ei, BiH вюlючаеться в лруrrч фiпансових активiв з полiбнипrи
\арактеристика^lи кредитlоIо ризику i lц група оцjнюстъся на пред[lет знецiнення на коjlективнiй
acIIoBl,

OcHoBHi фаюrори. на якi ФоIц звая€€ визIiачаючи чи е фiнансовий актив знецiнениN1 це його
ilрострочеIшй стаryс та моrс]йвiсть реiLпiзацiiзабезпеченIш (за наяввостi такого).
Iншi ocHoBHi критерii', що с пiдставоrо лля визначепIiJI наявних об.екIивних озлак збитку вiд
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- фiнансовi тр)днощi позичальника, що пiдтвердд!е отриIIана Фондом фiнансова iнфорrrачiя

, порушсння }аlов доrcвору (невиконання зобов'язпнь, простроченlUl сплати процентiв або основноi
суN!и борг},);

- висолi] й\lовiрнi. lb бdнкр) I с lBa або фiнансова peopraHi rачiя позича],lьllика:
- вадання пiльгових yNloB з економiчних або юридичIlих причин, пов'язаних з фillапсовими

тр}ilнощаNlи, якi Фонд яе розIлядав на iншкх уNIовж;
- BapTicтb забезпечення суттсво знl,Dкусться в рез)лътатi погiршення сицачii на ривку''
АкIиви, погашення якlтх неItоrсrlиве! списуються за рахтнок сформованою рсзсрву пiJ rtlецiнення
пiс,lя ,ав(рtLення Bci\ необхi,]них проUе l)р _rля Bi lшьоl)вання Iапiсля ви lначенtul пiJс)vhовоiс}\!и
збитку, Повсрнення ранiше списаних с}м облiковусться ва рах},нку вiдповiлного резерв) зоrrN) Bi1
lнсUiненtlя } cKпa,li приб} lK\ або lбиlк} 11piK,

4, 2. 3, П р u п uqe н ня в u ]нон яя фi н а l l сов uх i ll сlпру.че ч lпiв.

Фонд IIриIIиня€ визнання фi]IаIIсового ак-тиву (а) коли аfiиви Ilогашенi або закiнчились права на

грошовi потоки вiд них з iнших пiдстав або (6) коли Фонд передав права на грошовj потоки Bi.l

ф.нансовrr аh,lивiв itбо }клав yl'ol) лро переда1r i при lLbo\!} переlав, в оlновн.Jч) B.i ризиliи i

вигоди вiд воjlодiння активом,

4.З, Гроulовi kошmа паЬ еквiваrcцпu

Гропlовi кошти сrспалаються з rcтiвки в Kaci та bnrrrTiB lla поточних pax}Hкllt у банках,
Lквiв-,lенlи lрошови\ KolLliB ue bopolhoclpoKoBi. висоhо,liквi,rнi iнвесrиuii. якi вiльно
конверц,ються у вiдомi супlи грошових коштiв i яким приталlалппЙ пезIlачниЙ ри]ик lчiни Bapтocтi,
lrrвесrиuiя виrнача, lыя зdзвичай як eliBiBMе.]T Iрошови( кош]iв Iiльки в paJl KUpolboto сIроц
поIаIIIеIпIя, налриклад, протяго[1 пе бiльше нiж три \liсяцi з дати прlцбанtlя, ГрошOвi кошти та ]i
еквiвfulен,ги vоriуть },триNlуватися, а операцii l llиуи проводитися в нi]цiона-'Iьнiй ваlютi та в

iнозепllliй вапютi, [ноземна вa!люта це валюта iнша. Eix функцiонa!лъна вапюта, я}iа визначена в п.З.З

циI llрич;lоь, Iрошовi кошrи та ix еквiваlеlпи виlllаю,lься ra rrroB,r BirпoBL,ro-ri криrерiяч
визIlання аmива\Iи.

Первiсна та подмьша оцiнка грошових коштiв та ]i cкBiBalellтiв з.]iиснюtться за справе&Tивою
вартiстю, яка дорiвню€ ii но}liнмьнiй BapTocTi, Первiсна та полмьша оцiнка грошови\ lоштiв та ir
еквiвалентiв в iнозе\{нiй ва-lютi здiйсню€ться у фуllкцiональнiй вfiютi за офiцiйIIими курса\lи
Нацiояальлого банку Украiни (IБУ),

У разi обпrеження права використання коштiв на поючнrх раryнках у банках (наприt пал. }, випадку
призначеlпIя НБУ в банкiвськiй ycтaнoBi тиr!часовоi ад\tiнiст!ацii) цi активи чоъlть бlти
к-lасифiкованi у скJrадi lIепоточних акIивiв. У випадк}- прийняття НБУ рiшенRя про :liKвilcuiю
б"н!iiRсLкоi\.lанови la Bi_r.) lllocli йvовiрносIi повсрнснtlя rрошовиr кошriв. в,,1!нан,lя i\ як.lкlив}
припиня€ться i ix BapTicтb вiдображаеться у сtс.rадi збиткiв звiтного перiоду.

1, 1, ДL'бi пlopcbxa,,ll'iop2,,B,l н icmb

Дебiторська заборгованiсть - че фiнансовий актив, яRий явлsе собою контрilктяс право отримати
гроulовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'скта господарюванlrя,.Щебiторська
заборгованiсть визнаетъся у звiтi про фiнансовий стан тодi i липlе тодi, юiи Фонд стас стороною
контрактних в]дIlошень щодо цього iHcTpyMeHTy Первiсна оцiнка дсбiторсььо] зaборгованостi

з,liйснюсться за справедпивою вартiстю, яка лорiвrпос BapTocTi погашеннrI! тобто c},Nli очiкуваних
ьонlрdк,lни\ lгошових потоliiв Ha.Lal оцiнки,

Якщо € об'сктивне свiдчення того! що вiдбувся збиток вiд змсншеппя корисностi, бмыlсова BapTicтb

активу зNlеншу€ться на с}\1у таких збиткiв i] ]астос),ванням раýнк} резервiв, Визпачення сlми
резерву на покриття збиткiв вiд зNlеншепIlя корисностi вiлбуваеться па ocнoвi анмiзу rебiторiв та
вiлобрмса€ суl\{},. яка. Еа ду[lку керiвництва. достатня дJlя llокриття попесенйх збиткiв, Для

фiнонсових аh-lивlв. якi , iсtоttlиvи. реlерви сlворlоlоlLся на ocHoBi iн,lивi rlмьно'iоu,нки окреvиr
l.бllогlв. ,.lя фlнаl сови\ акlивiв. с}vи яliи\ iluивiýаlыlо не . l(lоlни\lи - lla o(HoBi lр\повоi
оцiнки. Фактори, якi розгпядаються при визначеннi,lого, чи € у Ilього об'€кl'ивнi свiдченtlя наявllостi

збиткiв вiд зrirеншення корисностi, включаlоть irrфорvацiю про тендснцii Ilепогашення заборгованостi

у строк, лiквiлнiсть, платосlrропlоiкlriсть борхника. Для групи дебiторiв такиtrIи фаmорами € негативнi

зNliни у cTaHi п.lатсrdв позичаlьниКiв },групi. Taкlrx як збiльшення KiJtbкocтi прострочени\ плJте)|.iвi

lIегативнi скопо\liчнi }аIови у галузi або географiчноýlу регiонi.

сума збиткiв визнасться у прибlтку чи збитк}'. Якщо в насryпlIоrч} перiодi cy\ja збитку вiд зменшення

корисностi зNrенш},€гься i це зlllеншенIiя Nloxe бути об'сr!тивно пов'язаIiим з подi€ю, яка вiJб) ва€ться
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пiс:lя визlIашlя з[lеншення корисностi, то поперелньо визнаний збиток Bilt з\lеншення корисностi
.торн}сться за рФryнок кориryвання резервiв, С}аrа сторн,vвавня визнасться у прибl'тк1 чи збитку, У
разi нешrохсrивостi повсрнення дебiюрськоi заборIованостi вона списусться за рах}нок створеного

De.epB} lla поliрипя rбиrкiв Bi r,,ltсншенttя цорисчо.ri,

,L.бllор"ькаlаборlJванiсгь\lо)(еб}l,rRl,lначенаяkгака.шооuiню.lьсяlасправеLливоюваDli(lьJl
вi.lобрмiеппяNl рез!,льтаry переоцiнки у приб}"тку або збитку, якцо тд(е призначення усувае або

]начно зNlеншу€ невiдповiднiсть оцiнки чи визлання (яку iнкоJи називаюl,ь (нс!Згодrкенiстю облiц)).
що ilIакше виникне внаслiдок оIIiнювання акгивiв або зобов'язаlп, чи визнання Ilриб}ткiв або збиткiв
]а ниruи на рiзнж пiдставах,

По:альruа оцirlка дебiторськоТ заборгованостi злiйснюсться за справедtивою варliстю, якJ rUрiвнюr
B,lplocIiпola lеrrя. lL]6lо(}чiочiк\вани\htuнlр.lкlнлfхlр^UlоRи\поlокIвна-аl)оц:,liи,

\'разi зItiII справед.lивоi Bapтocтi дебiторсько]i заборюваIIостi, що \lаюlь мiсце l{a lBiTH\ ]laт\. TaKi

\lil-и ви {наюll,ся ) при61 rK1 r ,бrл к1 r lBI lHolo п(рiо D

1.5. Фйtансобi акhluва, rцо оцillюuJlrlься 3а СправеО:lчвою бqlпiсhlю, J вidобраrкення.1l РеЗ!.'l1,1ПаlИ!
переоцitlкч у прuбjlll^у вбо збuпlку

.Цо фiнаltсових акl'ивiв, цо оIiiнюються за справелливоlо вартiсгю. з вilобраrкенняNj рсзультат}
переоцiнки у приб}"rк},або збитку, вiдносяться акцiiта паi (часl,ки) господарськи\ товариств,
П,с,rч гервiсноrо ви,нанttя {)он lolliHb\ i\ la справе 1,1ивою ваоljсlю,

Справедjlива варгiсть акцiй. якi BHeceHi ло бiрrкового списк}: оцiнюеться за бiржови\1 к)рсом
органiзатора торгiеri,

Якlцо aKuri raK,"b обir оIrьш qк н:t оlно\} opraHi,:rropi lopli&ri, ппи розраrlнкr варг^сriакlивiв гак.

iнстр} енти оцiнюються за Kypcotrl на осповноNrу ринк\ /lllя цьоlо активу або, за Bijc)Tнocтi
основного ринк},. на наЙсприят-lивiшом} риIlку дJя нього, За Bi,tclTrlocTi свiцчснь на користь

lроlи l(жrоlо, риllок. hа я\пч) Фон.r зазви.аi t Liи.t{о, опера rirо про rюr5 ак-lив\, пр,lй\l_, llсq,а
,сновl,ий гинOк iбо. ч пi tc) , a.cri ocHoBttcr- пl,нк\. ,.l найсприq1,1llвilllJи ринок,

При " rir ui спрdвс_I]ипоi Bdplocl: ак-lивiв {асlосJв\юlься \lеlо,]и ^lltllки Baprocri. якi Bl llluB, Lаюlь

.jсlэвинаtt la Jлч якиt , lccIalHbo laHtfx, 1,1()б оUiниlll (правсlлив} вар icrb. ч_ксиvi,,ючи
вr.корисlilнtul tоречrиr Bi rкриtиr,rочи\ la !liнiv:r)ючи викогисlхн,rq ,акрrlи\ B\i lн,lх'lаllи\

Оцiнка акцiй, пtо входять ло сюiал!,активiв Фопла та перебувають 1,бiрхtоволll,списк5 органiзаторс

торгiв:i i rrрИ цьому не Nlаю,rЬ визIlаченогО бiр;кового ьl,рсу на дат},оцittхи. здiйеtпосться за

останпъоtо ба-rансовою BapтicTKr,

jIля оцiнки акцiй, що вхоjlять ло скпадl,активiв Фонда та пе перебувають у бiр)ховоN+'списку
органiзатора торгiRпi, 1,а па]Ъ (часток) госJlодарськи\ товари(тв зi] об\lстiени\ обставин Uаближеною

оцiнкою справедlивоi BapTocтi Nlоже бути собiвартiсть. Ile може бlти тодi, ко.,lи наявнOi ocтaнltboi
iнфорruацii недостатньо, щоб визначити справедlиву BapTicTb. або коли icнy€ широкий ,liепазон

rtож-]ивих ouiHoK справелливо'i Bapтocтi, а собiвартiстъ € найкраlцою оцiнкою справе0:lивоТ Rэгтостi !
цьоN!у дiапазонi

Якцо е пiлставИ вваrкати, щО ба-rансова впртiсть с},гг.во вiJрiзня€lься вiд спреведливоi. Фонд
визIlачае справедлив), BapTicтb за допоlrlогою iнших \1етодiв оцi]Iки. ВiдхиJlення мU)путъ б)ти
з!аlовлеIli зIlачни}tИ зNIiнами у фiнансово\1)' cTaIIi eMiTeHTa тrабо змiна\tи ко't'юнкry'ри ринкiв, на

яких eNliTeHT здiйсlпос свою дiяльнiсть, а такоrк зviнами ), кон'юнкт),рi фондового ринкI

Гrrр.rве:rиваварriсr":rкчiй,об;,якtfхl}пиненJ. 1rovl чисlti Uiнних папеDiв elrireHriB, якi Brcro,,eHi

-lо Списк},е\liтентiв. що \tають ознаки фiктивпостi, пизнача€ться iз ураryванЕя\l нrявностi строкiв
вi.]новлення обiry таких чiнних lrаперiв. наявностi фiнансовоi звiтностi таких eNliтeH l iB, резr lbTcTiB ir
liя,lь,lосli. очiк\в.lннч Ha_l\o Dliенчя \1айб\ lHix екоllо\!iчни\ виlil,

4.Ь. Оi tiKoBa llo.1itlluKa ч4ооо пооаlпв, но прuбfпп,к

Витрати з податý,па приб},гок являють собою с}:\ry витрат з поючного податку,

ПоточUий податок визначасться як с}Фlа податкiв на llриб}T ок, що пiлJягають сплатi (вiдшкодуванню)

шtодо олодаl,кованою прибlтк1 (збитку) за звiтний перiод, Поточнi витрати Фонда за податкаNlи

розрахов},ються з використанням lIодаткових стаЕок, чинних (або в основнолry чинних) lla лат\,

ба.lансу,

d ](]роченi no,1JlKllBi юбов'яiанllq виlнаUIься. Як ппави 1.1, цоlо B.ix ,и\lча(овИ\ p,l lиць, ш,
li lqlal^jl, огО агк}ваннlо, Bi lclpo,IeHi поlJlковi i]кlувИ виlнаlоll,сЯ l }ра\}ваllllяч iчовiрr,^с r
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наявностi в NlаЙбутньо!l},оподатковуваного приб),1к}l, за раryнок якою I1ожуIъ б}ти використанi
lи\lчiсовl рilницi. що лjдляlаюlь вир]\1&lяню, bataHcoBa BapricIb вir.,рочен", поJаlкови\ ак-lивIs
переглядаетъся на кохн)'дату Й зменпт5,,еться в тiЙ Mipi. у якiЙ бirьше не icHye Йлlовiрностi того, u1o
бllе отриlrаний опо;]атковапий приб}токл достатнiй, цоб дозвоjlити використати вилод) вlл
вiдстрочсного податкового активу повнiстю або частково,

Вiдстрочений податок розраховусться за податкови\{и ставкаIfи, якi, як очiкl,еться.61дlть
застосовуватися в перiодi реалiзацii вiдповiднLrх активiв або зобов'язань, Фоlrл визвас поточнi та
вiдстрочеIli податки яК витрати або дохiД i вюTючае В приб)ток або збrlгок за звiтниЛ перlод, oкpi\'
випадкiв1 коли пода'ки вивикають Riд операцiй або llодiй. якi визпatються пряNrо \ &lacliolD капiтмi
або вiд об'еднання бiзнесу,

Фон l виlнаi лоючнi 1а вiдсlроченi подаtки ) Kaпilari. якlцо по_lаlок на]ежиlь .lo сlаlей. qкl
вiдобраrкено безпосередньо v епасномr, капiтапi в юм}, саIIому чи в iншолrу перiодi.

Якщо рiчний дохiд за рiчний звiтниЙ (податковиЙ) перiод не персвищ},€ 20 м'Iн, грн, IIе
застосов},вати кориryвання фiнансового резулътаry до оподатк},ванюI на рiзIlицi, згiдно з Пку
4.8. lHttli засtпосllванttя об.|liковоi поjliлпцкц, u|o с ОоречнlLNlч Оля роз!мhutя фiнансовоi звiпrпосlпi

4.8.l Дохоiц rпа вurпрirпч

l{оходи та витра'ги визнаються за методом нарахчвапЕ,L

Дохiд це збjльшеннЯ екопомiчвиХ вигiд прmягоrr облiкового перiоду у вигпядi над\одriенЕя чи
збiльluення корисностi активiв або у виrлядi змеIцuсння зобов'язань, резr,-IьтатоNt чого € збiльшення
чистих акгивiв, за виIiяткол1 збiльшення, пов'язаного з внескаN!и учасlIикiв,

лохiд визнасться у звiтi про приб}-rки та збитки за tмови вiдповiдностi визначення та критсрiялl
визнання, Визнання доходч вiдбува€ться одночасно з визпанняN{ збiльшенlrl активiв або з\Iсншення

.щохiд вiд продажу фiнансових iястрlментiв, iнвесттцiйноi Hep}xoMocтi або iншиr активiв визвасться
1 приб1 гкr або зби rbry в pali la lоволсння Bci\ навеlенич дaлi\tlов:

а) Фонд передав покупцевi c}'I-гeBi ризики i винагороди. пов'язанi з в-lаснiстю на фiнаIlсовиЙ
iHc, pr че,r r. iнвесгиrriйн} Hep).\oviclb або iншi акгиви:
б) за Фондом не зal",lиша€ться aHi подапьша !часть 5правлiнlli персонаjом \ формi, яка зазвичай
лов'язапа З во]lодiнням, aHi ефективrrиЙ контроль за проданими фiнансови\lи iнcTp) lleнTil м и,
iпвестицiйною нерухомiстю або iншими акrивами;
в) с\I!у доходу vоrкпа достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що ло Фонду надiйл}ть еконоviчнi вигоди, лов.язанi з олерацiсrо;
Г) витрати, якi бvли або будlть понесенi у зв'язкт з операцiею, можна достовiрно оцiнити.
Лохiд вiд надання послчг вiдобража€ться в ]tloýleнT виникненl|я незмежно Bi:r цаr.и наJхо]t}кення
кош]'iв i визIiачаетьсял виходячи iз сц-'пеня завершепостi олерацii з налання посJry-a на даD, бfiансу,

Дивl reH rи пизнаю tься ]о\о lov. коли вс r ан.кпено лрово на or риrtання кош riB,

ВитратИ це зменшеIпlЯ економiчниХ вигil протягоN' облihтвого перiод} ) виглядi вибу!тя чи
а\lортизацiт активiв або у вилlядi виникнення зобов'язань, рез!пьтатом чого е зNlеншення чистих
активiв. за виняl'коtt зменшепв,l, пов:язаного з виплmа\lи учасникам,
Витрати визнаються у звiтi про приб}тки та збитки за }11ови вiдповiдностi визrlачснню та одночасно з
ви ,нання\l {бiльшення 1(16ов'язань або зменlUення аkl ивiв

Витрати негайпО визнаютьсЯ у звiтi прО прибlтки та збитки, колИ видатки не надають маЙб)тнiх
економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, як)ю майб}тнi ertoHoMiчHi виюди не вjдповiдають або
перестають вiдповiдmи визнанню як a!ктиву у звiтi про фiнансовий стап.

Витрати визнаються у звiтi про приб!тки та збитки TaKorK v тих випалках!
зобов'язання без визнання активу.

Витрати. понссснi у звlязку з mриrrанвя]\l lохоФ, sизнаlоться 1, толr1 ж перiодi, що й вiдповiднi
доходи,

4.8.2. yMoBHi зобов'лзан , mа акrпчвu.

Фонд не визнас yrroBtli зобов'язання в звiтi про фiнансовий отан Фондa Iнфорьlацrч про }voвHe
зобов'язання розкрива€ться, якпIо ]lrоrсlивiсть виб)ття pecypciв, якi втiлюlоть у собi сконоItiчнi

;



ористанl
{ активiв

o-1} Bi/]

б1:lтъ
точнi та
д. oкpiNl
капiтаqi

тей, якi

l, - l{c

5. Ефекrп ацiн в об!7iховiЙ по,liпluцi, облiковiй оц !цi ,па
Фlrнf впершс засюс!вав МСФЗ у 20lЗ роцi, У 20t4 роцiar.lаJасться ця фiнансова звiтнiсть не б!,ло,

Ь. Ocqoqцi прuпу lеlчlя, оцiнкч лпа суаJкення
При пiдлотовцi фiнансово'i звi'l,ностj Фонд здiЙсн}ос оцillкч та прип}'щенtlя. ,Kl Nralють вплив lla
] :]]:l,]]r 

,l,iHa ."во. ,BIIllocji. lр)нпrочись на Vl Фj. мtБсi ,; ,,},;u,,.""",,, р0,(рло,|ени\a]\,llelov з lл)чd,|ень \li)ri||dpo |ноi .[,iHallcoB,,i ,BirHocri, олrаки la с\ l,}iеlltlя ба ц K.,l ься н1,,lcoe 1,lbo\l} rocBi ti la iншлп ..rJh-lopi,\. цо "а lСн\ючиi обсIавиll 
"un*u16'o., "C,p,",",i"""r," 

i ,"
faз\lьтатаNrи яких приЙ\Iаються суд)fiенвя Il!одо быIансовоi Bapтocтi активiв та зобов.язань, Хоча цiэп]ра\тнки базуються на наявнiй 1, керiвництва iнформацii про поточнi подii'. фактичнi результатич_о^-}ть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розро\\ HKiB, Об]аfii, де;акi с)дi+iення с особJиво ваr,.liивими..].lacтl. цо характеризуютьс, високил1 piBнeNl складностi! та областi, в яких припущення йliзраI),нки маю]ъ велике значення дпя лi;lготовки фiнаIIсовоi звiтностi за МСФЗ. llавсденl ни)кче,
6.1. С!йrсенця uцiо з.цiн справеiлавоi варпосlпi фiна совuх акlпцвiв
Г]ротяIоNrзвiгного20l5 рок1 персочiнка фiнаIlсових аюивiв iз запrlенIим неза]ежних оцlнювачiв не

КсD.вьиllгdо Фон_l5 BB:li+ia,, цо солiNовi оUiн{и Ii] приll}щення. qNi \lаюlь (loc)HUK _rU оlllнки
фlнансових iпструментjв, дс ринковi котиру"uпп" 

"" 
дп"^ппi. a 

"r-"о""" д*"р.rоп, 
"""изначсностi!rцIнок. ToNry що:

_l "0пи { високиv сDпснеч й\,овlг1llос,l i lаlнаюrь .triH { Ir,lиро\l lla(). оскiльки оu,нки Боз}к,,ьсq на
припl,щеннях керiвllицгва цодо вiлсотковrтх ставок. волатильностi, зlriн вч],lютних k)pciB. пuказliикiв

:|:] l]:: " 
p"l,""* *-]_ }iонтпаге H,l iB. кориг!,вань хiд час оцiнки irlcTplveпTiB. а TaKotr, спеrlифiчних

,]соDlипо(тей операцIЙ: la

б) вплив змiни в оцiнках lTa активи. вiлображенi в звiтi про фiliансовий стан! а l.акож па дохоли
lвитрати) rloxte бlти значниrr,

Якби Фонд використовl,вав iHuli припуrrсння цодо siдсоlкови\ ставок, во.lатильностi, K\pciв обмiн}вilют! кр_едитного рейтинry контрагента. дати оферти i коригl,вань пiд час оцiнки ii,iTp1".nriB,
бiJьша абО rrенша зпriна в оцiнцi BapтocTi фiнанiовlтх iHcipyMeHTiB у разi вiдсlтностi риrIковиrкотирувань лrапа б iстотний впJив па вiдобрФкений 1,фiнансовiй звiтностi чистиЙ прибlток та збиток,
-. Poj крцпmя iH фор,цпцii u(,iо вuкор uеmап ня справеi.,lавоi барtлlосlпi
-,], Меmоiuкu оцi юванllя lпа BxiiHi iанi, вакорцслftанi а.lя сlL,lаlання оцiнок за справеi,luвоft)

Фон,] здiйснюе ВИКЛючuо безперсрвнi оl{iнки (праведливоi Bap'oc'i активiв Til зобов'rзань. тобто TaKi
-,цiпки. якi ви^,агаютъся МСФз 9 та МСФЗ i3 у звiтi про фiнансовий стан Ila кiнець коя(ноfо звIтноl.о
;ерiоду,

в uпра&lеlOUI cymlп€BlLt поjru:lок

зIriн в обjriковiй полiтицi вiлповiлно до яко]'

rтсрiяrr

нсовий

звичай
нтаýlи,

lc},

i\,гнiх
ь або

)Bi.]Hi

ь,lаси активiв

]lIiHeHIтx
мето,lики оцiнtовання

Метод
оI!iнки
(ринковий,
лохiдний.
витратний)

Вихiднiдаrri

i рошовi кошти та iх
aквiва]енти

Первiсна та подаъша оцiнм
Iрошових коштjв та iх
еквiвалентiв з/]iйснюеться за
справедливоIо Bapтicтo, яка
дорiвнюс ii номiнаънiй Bapтocтi

Ринковий Офilliйнi к) р(и НБУ

-lспозити (Kpill
j:r(rзитiв До

Первiсна оцiнка депозиц,
здiЙспю€ться за його
справедливою вартiстю, яка
зазвичай ;]орiвню€ його
номiнапьнiй BapтocTi.

Ло\ilний Ставки за делозитауи.
ефективнi ставки за
депозитниýlи

iJтрl,\1енти
:riTfulv

Первiсrlа оцiнка iHcTpvNreIrTiB
капiталу здiЙсню€ться за i',x

Ринковий,
витратЕий

офiцiйнi бiржовi курси
органiзаторiв тоDгiв Iia

1i



справедливою вартIстю, яка
зазвичаЙ дорiвнюе цiнi олерацii', в

ходi якоi був отриманиЙ актив.
Подалъша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiтапу здiЙснюеться за
справедливою Bapтicтo па даry
оцiнки.

дат}, оцлlки, за
вiдс},гностi визначеltого
бiржового курсу на дату
оцiнки,
використовусться
остання бапансова
BapTicTb. чiни закриття
бiD}(ового торгового дня

Дебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подаlьша оцiнка
лебiторсъкоi заборгованостi
здiЙсвю€ться за справедливою
вартiстю, яка дорiвнюе BapTocтi
погашення, тобто cyмi очiкуваних
контрактних грошових потокiв ва
дату оцiнки.

Дохiдний KoHTpaKTHi умови,
йNlовiрIliсть погашення,
очiкуванi вхiднi грошовi

поточнi Первiсна та подмьша оцiнка
поточяих зобов'язань
здiйсню€ться за вартiстю
погаDjення

Витратний Коrпраr.тнi умови,
йItовiрнiсть погашенlrl!
очiкlванi вrпiлпi
гDопlовi IIотоки

7,2, IHlui розхрuппr,
Справедlива BapTicTb

ll4o вllцваюlпься МСФЗ

фiнансових iнcтpyMeHTiB

I 3 <Оцiнка справеа1 uooi варmоспlir)

в порiвяяннi з ix бмансовою вартiстю

Балансова Bapтicтb Справед.r ва BapтicTb

2015 201,1 2015 2014

1 2 3 1 5

Поточнi iнвестицi'i досr}пнi для
продажу

862 16982з 862 ]6982з

ГпопIовi кошти та 1х еквiве-Енти 2 0 0

Торговельна кредтторська
заборгованiсть

448 455 448 455

керiвництво Фопд) вважае, що наведенi розкритrя щодо застосування справс,аlивоl

доaтатнiми, i не вваrкас, цо за межами фiнансовоi звiтностi за-пишилrсь бllь-яка сl,гтсва

щодо застосування сараведливоi BapтocTi, яка може бути корисною л,Iя корисцвачiв
звiтяостi.

8. 1 Дебilпор с ь ка 3аб opzo вап icnlb

iнформацiя
фiнапсовоi

31 грудпя 2015 31 гр}цпя 2014

Дебiторська заборгованЕiсть (за

виданими аванса,vи)

lнша лебiторська заборгованнiсть
(розрахункr.t за цiннi папери)

l689] 9 l9

Чuста BapTicтb торrовельноi
дебiторськоi заборговаuостi

16Е920 20

8.2. Попlочtli 4liHoncoBi iнвеспluцii

31.12.2015 з|.12.2о14

8.З. Гроluовi кошmu па Li еквiваlенlпч

з1 гDчдня 2015 31 гпrтпя 2014
2 0

Всього грошових
коштiв

2 0
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8.1 , Впаснай Kaпirп.L'l

cтaн_ov на ]] гр}лня 2015 рок),стат}тЕий капiтаr Фондl,становить 50,120 000,00 (п'яlдесят
\lllьионlв чотирисlа Двадцять тисяч) гривень. Вlн подiляеться на 5 042 (п'ять тисяч сорок двi) акцii,
ко,кна номiнал ьною вартiстю l 0 0 00 (десять тися ч) гривель. Вс i акцiТ Фонд}, npocTi irrrcH н i. випущен i
1 бездокупrентарнiй формi.

.]ержателi простrтх акцiй мають право на отриlrання дивiдеlцiв по ltipi i! оголошенllя, а 1акож 
'laloTbлоаво о lHolo ]o,|Jc\ tta rKцiro Дивi rенLи aKuioHeparr оlолош)hflь.я la ]а|вершtк!ю|ься H,t цорiчни\

загапьних зборах акцiонерiв, За результатаýlи дiяльностi за piK, що закirlчився il гру,rrrя 20lJ року.Ф^НJ\ не нэра\ов\вав la не оголоuлrвав rивiаенэи до виллаiи,

Вlасний KaпiTal), Фонду також вклtочае в себе додатковий капiтал та нерозподilений прибуток.
; rаноу на 3 ] грчлня 20 1 5 року в-l асний кап iTan представлено в таблицi :

Заресстрований кап iTa-T 50 420
58 652

Неро]пOд]lеllий л 60 26,1

169 ззб
вцлученяй капiга-п (0)
Всього: l69 ззб

Протяголr звiтпого гrерiолу рiшенпя про збiл"-.r* "*ц"пББiЙirЙу не прийNrацись,

СФ\,ктура акцiонсрiв Фопд}, станоlr{ на З l грудня 2015 рок),, € насц,пною|

Cl lra. rрн кiлькiсl,ь
акцiй, шт.

Iов,,IнвЕсткрLдит,, 1_1 7l0 000,U0 29,1749 ],17l
l'OB (оЛIмП лЕвЕ]lОПМЕнТ) 7 ]50 000,00 l4.5775 7з5
IIAl, ]6 150 000,00 з2.0з]0 lб l5
Iншi (доля менше 50о) 12 210 000.00 21,2|66 1221

50 420 000.00 r00 5042
Викчпленi ToBaa,IlcTBoM
Всього: 50 ,l20 000.00 100 50.|2

9. Ро?краrппя iнфор,лlол|ii, лцо llidпlqepoJ{yc спапйi поОанiу фhtансовlLх звiпlах

9,1. Iцlui iохоаu, iнtцi вutпраlплl

2015 20l4
З;,чпlкч бid реаtiзал|ii цiннцх паперiв B.lac]loi ellicii 0 2
Всьо?о 0 2

9, 2. Aa.liq iсrпр аtпuбн i в uлпр ап u

20ls 201,1
/ ),; c,11,2 о ву вання цi l о l1lx пап epi в ]0 7

25 42
Н лоriаlь i_ юрll,Jllч]l], a|.oll]nopcbii. i,],l^iBcb.i п-,tyi 5 6

6
, )р! ч,\а прчuiцення 6
В с ьо?о аО,цiнiсlпрапuв Hllx в ulпрап| 52 61

1t]. Пооаhlок па прuгrllпок

Jг)]но до Податкового кодексу
:зr.lыtяюгься вiд оподатю'вання
]-: Tllc, грIL

Украiни зi змiнаrrи та доповненняNlи. доходи, отримавнi
(ст,.14],6 ПКУ). Фонд за звiтний 20.15 piK одержав збиток 1

фонлоNI
poзMipi



l1. ToploBellbпa tпо ilша креdumорська заборZованialпь

Зl грlдпя 2015 31 груляя 2014

Торговельна кредигорська заборгованiсть 0 7

IHrrl i 4,+8 448

Всього liреляторська заборговапiсть ,t48 ,l5s

12, Розкрчlпlrlя iH loi iн|прпацii

12,1 Уловпi зобов'язання.

12.1.1. clooBi позовu

У ходi звичайноi господарськоТ дiялъностi Фовду - не виникJIо нсобхiдностi брати \ часть 1 б5 qь-яких
судових розlлядах. що NIaчIи б вплив Ila копсолiдовану фiнансов} звiтнiсть.

1 2. 1,2. О поdаmкJ, вання

Внас:liдок HаяBHocTi в yкpaiвcbкoмy податковом)'законоцавствi лоложень, якi ]lозволяють бiльш Iliж
о rин BapiaHr lл)vачення, а I:жo)ti чере{ пракlик}. що смаlася в несtабiльноч1 еконоrliчно\r)
.ере,lовишi. lаякоillодаlковi оргirниJовiльно,lл}\!dчаlьаслекlиеконпуiчllоi,riяrьносri.rразi.якшо
1,o]:r,lxoBi оlрани пr рал rb сlчнiв5 певне lл}\lаченttя. lacHoBaHe на оUiнцi хсрiвниlllва еконоviчноi
лiяльностi Фовду, йNlовiрно, цо Фоtц змушений буде сшlатити додатковi податкиl штрафи та пенi,
'Гака невизначенiсть \1оже вплин)ти на BapTicTb фiнансових irrcTpylreпTiB, втрати та рсrсрви пЬ
знецiнення. а такоir( па рипковиЙ piвeнb цiн на уIоди, На дууý. ксрiвництва. Фонд сlulатив yci
полатки, тому фiнансова звiтнiсть ве мiстить резервiв пiд податковi збrгкх. Податковi lвiти Nlo,A),Tb
jlереIля_lаlися вi,lповiлниvи поJатковиvи орlаllа\tи проIяlоv lpbo\ poKlB.

t2,1.3. Сmупiнь повернеппя dебiпlора,коi заборzованосhli lrla iншLr фi апсовu-t ахrпuвiв

Внаслiдок cl1ryaltii, яка склаlась в еконоуiцi Укра'lilи, а такоrк як рез)льтат еконоNiчноi
неотабjльностi, що сtсп&,lась на дату бмансу, iсн].'.€ йNIовiрнiстъ того, цо активи не зIIоъlть бути

рсмiзоваlIi за iхньою бмансовою вартiстю в ходi звичайноi дiялъностi Фонду,

Ступiнь повернення цих ак'гивiв у значпiй Nlipi залежить siд ефеk'гивностi заходiв, якi 1нахо]]яlься
поза зовою контролю Фовду, Ступiнь повернення дебiторськоi заборгованостi Фонду визначаеться на

пiдставi обставин та iнфор\lацii, якi каявнi на дату бапансу, На думку керiвництва, додатковий perepB

пiд фiнансовi аkтиви на еьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iпформацij.

l2,2 Ро,крчпm, i 4пtP.|lauii пllо пов'я ]aHi сlпороцu

За звiтний 20l5 piK Фонд не здiйснював операцii з пов'язаними стороIlаrvи,

12.3, Цhi mа hопiпакч управпilпlя 4,iHaHcoBtL|lu рuзuк.Lцu

У прочесi cBoci лiяльностi Фопд пiддасться вILциву рiзних фiнапсових ризикiв, 1 тоrr5 числi впливl
змiн вмютних Kypciв, ризику лiквiдностi. кредmном)' ризик}. риllковоNt} ризику та ризику
хроцевтноi ставки, Загмьна проIрама управлiння ризиками ФоIцу прIцj"Iяс особ]lиву уваry
llепеге lбач)ваносli фiнансови., ринкiв i vа. на vсli,lвссIи до \!iHi\f}\t} i:,Hi неrаrивнi наслi,rки Jлq

рсзультатiв дiяjlьностi Фон,щ., осповнi цiлi упра&riння фiнансовими ризиками - виlначити лirliти
ризику й устаIlовити контроль над тим, цоб цi lilriти не перевиUц,,вапися, Цiль керування
операцiйниItи i юридичними ризиками - забезпечення rrапе;кного функчiонlванrrя вrrlтрiшнiх
проUе .}р i полilик. спгя!lовани\ на ]ве]сння rrич ризикiв ло vrнiчl v1,

1 2. 3. l, Рuзuк,liквiiltосlпi

Ризик ;riквiдностi - ризик того1 що Фонд ýJатиме

фiнансовиNlи зобов'язаннями, цо погашаються

фiнансового активу,

тру,lнощi при виконаннi зобов'язань, пов'язалих iз
шляхоllt поставки грошових коштiв або iнпlого

Фонл здiйсню€ конlрОлъ лiквiдпостi шляхоМ планування поточноi Лiквiдностi, Фонд аналiзуе термiни

платеrкiв, якi пов'язаlri з дебiторсъкоIо заборгованiстю та iншилrи фiнансоRими активыuи.

rобов'я.анrrяrrи.а taKort< пporHorHi поIокиIрошови\кошjiввiдопсраuiйно] liяльносli,

OcHoBHi фiнансов1 зобов'язання Фонл вrсlюча€ кредиторську заборгованiсть, Вказанi фirrаrlсовi
зобов'язанIlя призначснi, головним чином,Iця забезпечення фiнавсуваUня дiяльностi Фонду, Фонд не

прий\lала участi в будь-яких операцiях з використапIIяN, похiдних фiнавсових iпcTpyrirerrTiB. Загальна
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прграма управлiння ризиками направлена на вiдстФlgвання динамiки фiнансового ринку Украiни i
]ченшеннrI його потенцiйного негативного вrUIиву на результати дiяльностi Фонду.
1З. Управлi п, ка irrлa]:)Iо

(Dонд розгляда€ позиковi засоби i масний калiтм як ocHoBHi джерела формування фiнансовихpc'c}pciв. Завданнями упраепiЕIrя капiтмом е: забезпечення здЙостi' бu.цу продов)(ryвати
фуrкцiонувати як пiдприемство, цо лостiйно дiе, з метою отримашUI приб),ткiв, а також забезпечення
фiЕаясуванIrя операцiйних потеб, капiтмОвкllадень i стратегii рОЗвггку Фовдz . Лолiтика Фонду по
}трамitiЕю капiтмом направ,lена на забезпечення i пiдтримку його
'}ченшенrtя с) к} пн}fх виlра,l по }2йученню мпiтал),

Голова наллядовоТ рми tlAT <ЗНКlФ .Фiн, piH кФhм,

струкryри з метою
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