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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСЯОВОК
(звll, нЕзАJIЕжноl о лудиторА)

щоло pi,lнoi фiнахсовоi звiтяостi.
пуБлIчного лкцIонЕрlIого товАРиСТВА (зАкРИТий }lЕдивЕрсиФIковАнии

корпорАтивI lиЙ швЕстицIЙниЙ ФоtIд (рАтиБор),
сдрпоу зз516425.

активll якоrо псребувають в упраrлiЕнi
товАриствА з оБмЕжЕноlо вlдllоВlЛАЛЬНlСТЮ (КомпАнlя 3 упрАвJIIння

АкТиВАМи (Фll lГРIН)
cтallolt на З1 грудня 2015 року

к.,ппст\вдчаN| фillан(овоi ]BiIHocll lIУЬJtlЧнl'l о лкЦlоНLРноГо lоВqРиСlВА , ]АкРиlИй

riЁ"дЙв'г-Й,ЙБIЁ.lвлний t(opl lopAl ивний Iнвг,стицIйIIий Фонд (рдтиБор),
наrriонаT ыriй kolricii з rliнних паперiв та фонлового ринку,

I. Звir, шодо фiнаlrсовоi ]BiTпocтi
в, пlI Hll,i l,,)1,п-г,

Ми пповели ачлит Фlпансовоl звlтпостl ПУБ,jlIЧНОl'О ,\КЦlОНЕРlIОГО ТОВАРИСl ВА кЗДКРИТИИ

нiдЙЙlЙЙЫкоЬдн и й корпорАl ивнИй lнвЕстицlйний Фонл (рАтиБор,, в lIод,LlьшLr'ljу

,;;r;, "*r"" 
якого перебуваюr,ь в управлirlнi тоI]Ариствл з оБмЕжЕноIо

вrдпоЁrдялънrстю (комплнlя з упрАI]лIння АктивАми (ФlнгрIн,), в под&lьшо]!1l

;(i'д;.;;r"", Ila З1 грудня 2015 року, яка включас баlанс станол1 на з1, гр},!lIя 20]5 рок),, звiт про

,Pi,,on"ooi p"alnoruru, 
""i, 

npo pyr',pou,uuu* коштiв, звiтпро власний капiIал за piK, цо закiнчився на

J*"u"""y,ччry, 
"r""пuй 

виrсT ад сl,ттевих облiкових полiтик,га iншi пояснювtlпьнi приьIiтки,

| ).,на, ,1i-ioo\\-. ]l1l прч Ф-,1|l.-:--.-;;;; ;-йп,;uuпr", ПУЬЛlЧНЕ ДКIllОНЕРНЕ ТОВЛРИСТВО (ЗДКРИТИИ

ilЪiЙвврСиоriовдний корпорАтивний ll IB[c Iицlйl Iий Фонд (рА,гиБс)р,;

- коп СДРПОУ 33516425l
- вид jliяJыlостi за квЕД:

64,30 - трасr'и, фон.rи та полiбнi фiнансовi сl,б'скти;

64,99 надаlrня ilrших фiнансових посjrуг (KpiM страхування та пенсiйноIо забезпечеIп{я),

H,B,i.y,;
- lt1,1, ви l,, "". 1о" l) Iип I( l-tакриlий, ви L ICl-He rилер,ифiко"аltий:

- дата внесення Фон,lу ло Сл"поaо r,р,поuнOго реестр) iнстит},l iB спi,lьного iнвес,гування (на,rапi

Ресстру): ]l травня 2005p.i
- Ho\lepT'aдата видачl свtдоlllва llpo внесення Фонду до Ре€стру: МlбЗ-2, l 0 всреоня 20 l 0 рок) l

- ресстрацiilllий код за РссстроI{; lЗ2]6З;

- строк дi",rыrо.тi Фонду:25 (двалцять п'ять) poKiB з дIlя внссеняя вiдоNlосгсй tlpo Фон,i до

Ре€стру;

- мiсцезпахоркення: 0Il3З, br,Iiиiв, вуличя К!т},зова, б},динок 18/7;

Фоtt t пеГебrвlr, в )прdв,liннi к\ А Hil пi ,(,dBl До,опог} пг" ,пгавлittltя JN|ива\lи к,рпораlивhul,

rrrве.,rиuiйноrоtlон rr N,r А l l5 Ri l 00,01,20l5p,

,].фалiB1 ,ouoc liпDа KJ-ltпJ],i1" \,l],o,,llч,lч rл lu,J, ll,-:ffiдриaтБб з оБIчlгдЕною вIлповIддльнlстю ,коN{пднIя з

УПРАВJIlННrl АКl'ИВАМИ "ФlНГРIН";
- код слРпоУ з5607718;
- лата державноi ре€страцiii l2,12,2007i

i"""""i.,и о"оойп*"остiза КI]ЕД: 66,З0 УправлiIlня фондаNlи (за liВЕД 20l0);

- niu.rзi" АF, за N!263029 Нацiон|L:Iыlоi KoN{ioii з цiнних палерiв та фондовот: p:Ti 
л:]:

uь,о+,:оtз 
"" 

професiйну дiяльпiсIь па фондово\lу риlrку лiялыliсr,ь з улравj1lllня хктиваNlи



irlстиryцiйних iнBecTopiв (дiяльнiсть з управjliння акгива]!tи) зi строком дii 26,04.20]]
необмежений:

- мiсцезнаход{iсння: 49027. N1. Днiпропетовськ, проспект Карла Маркса,6улинок 22,

Iдентифiкацiя фiнансовоiзвiшостiФоIrду(перiодз01,01,20l5поЗ1,12,2015):i Бапанс (Звiт про фiнансовий ст 0;

' 
Звi,l rrро фiнаIIсовi результати (Звiт про сукупний дохiд);

), Звiт про рух грошових коштiв;
} Звiт про власний капiта.ll;

- При\lilки Lo pi,lHoi фiнаllсоsо] lBilHocli,

.Щана фillансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдносl,i з принципом безперервност; лiяльностi. якии

передбачае реалiзацiю активiв та погашення зобоR'язань лiд час здiйсIIеlпIя звичайно-r госполарськоI

дiяльностi, Фiнансова звiтнiсть не уiстить нiяких кориг)вань на випадок тпго, що Фо]lд не з\Iожс

при lри\1\ ва l ись принцип1 безпсрервнос ri.:liялыrос ri.

СЕпJJання lпо,rання фiнаllсовоi ,вiгносll корисl)вачаv здlй(нювалося сво, часнL),

Осн авн i п Du пч uпч (Li!!!!!рr1!2!зgilц!!.!!!i
ocнoBolo наданнЯ рiчноi консолiдованоi фiнаIrсовоi звiтностi Фонду с чиннi NliжHapolнi станцсрти

фiIIансовоi звiтностi (МСФЗ), Nliжнароднi станларти бухгаптерського облiку (МСБО) та 1л)'уачення,

розробленi KoMiTeToNl з т]rумачень мiжнародноiфiнансовоiзвiтностi,
biHaHcoBa зui.вiсть сtспада.ться в IlацiональнiЙ валютi УкраiЪи - гривнi (данi у фiнансоRiЙ звil,ностi

приведенi з округленням до тис,грн).

Опuс вidпосidа,lьносп}i упDавlit]сько?о пе

d)iпчrcавlý звilпiв
ГrrравлiнськиЙ персонм несе вiдповiлз-пьнiсrь за lJклаланнil l досlовiрне подання цiЕi фiлаlIсовоi
звiiностi вiдповiдllо до вимог Закону Украiни (Про бухгмтерський облiх та фiнансову звiтlliсть в

yкpaiнi) N9 996-xlv вiд l6.07.1999p- та МirоIародних стандаpliв фiпансово'i звiтllостi, шо прийнятi та

зас,rосову}оться д,Iя складання та лодаllliя 4liHaнcoBoi звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який

управлiнъький персонал визнас як необхiлний лIя того, щоб забсзпечити склалання фiнаIIсовот звiтносT i,

шо lle !!ic lи l ь с},п.вих викгив.lень лна(лi,IоN Ilа)\раЙс I ва .lбо поIltrлхи,

Опuс Bi.JпoBidatb\ocпli qОuлlооа за аання Buc\o$
йшоrо вiдповiдальнiстю с наланIiя висновку цодо цих фiнансових звiliв на oc'o.i геl)льтатiв
аудиторськоТ перевiрки, Ми провели а)дитор(ьк) перевiрку ) Bi.llloBiJнocтi до ви]цог ЗакоIlу УкраJни

,Про 
"rru,op.o*5 

лi"попi.гь,. \4iжн.rро:ниr сtанларriв KoHtpo rЮ якосIi, а} lиl}" о]ля L!, ,r,UlllU

пuдо,,"" nn"un""o"r; та cyllyTHix послуг, зокрема дО МСА 700 (ФорNlулювання q\Nlки та HrlaHHq зBiT),

!цодо фiнапсовоi звiтностi>, МСА 705 <МодифiкацiЯ думки у звiтi незаJIежного аудитора), МСЛ 706

кIlоясlirовl,rьнi параграфи та параграфи З iнlших Ilитанъ,v звiтi незале,кного а}питора>, МСА 7l0
(Порiвняльпа iнфЬрпrачЬ вiлповiднi пок:rзники i порiвнялыIа фiнансова звiтнiсть), МСА 720

(Вiдповiла,rьнiсть аяитора щодо iншо'i iнфорпrацiТ в документах, що лtiстяr'ь леревiрен) a}JllтopoМ

фiпансову звiтнiсT'ь>, а .uiож з вра*уuанням Вимог до аудиторського висновку при розкритri iIlфорruацii

Ilpo резуlь.l.ати дIяльностI lнстиl)"tlв ýllirlbнoгo iнвестуваl|ня (IlаЙових та корпоративни\ iнвестиrriijниr

фънлiвi та компавi; з управлiння актива\lи, затверджених рiшенням Нацiонr]lьноi ko'icii з цiнни'
папсрiв.u боluоuо.о ринху No 99l вiд ] 1,06,20]j року,га рiIUення Аудиторськоi паrати Украiни вiд

2- 0j 20lД п. N 2S0 -, (i .,"*:ор,пвиvаldlоlьвi,]lldс,lоlри\liнняеlични\виуоl.аlаhоfiл,lан!,ваlIllяи
виконання ;уди,'орськоi перевiрки &1я отриN!анн' достатньоj впевкеIlостi, шо фjнаllсовi звiти не Nliстятl,

с)ттевих викривлень,

процедури аудиту було сформовано з врах) ванняNl оцillеllи\ ри]икiв с)-п€вого викривлення фiнансових
звiтiв вн;слiдоК шахрайстRа чи поми]lоК у вiдповiдносl1 з МСд 240 (Вiдповiдillьнiстl, а)дитора, що

стосу€ться шахрайства, прu а}цитi фiнансовоiзвiтностill,

Д}дитор rrece вiдповiда]lьнiсть викJ]ючно за висловjк)вання власIIого llрофссiйного с)дr{{ення Bi,lHocHo

фiнансови\ JBiliB 1,1 pe1).lb га l а\tи а) 'lи lopcbKu'i пегевlрки,
Мlr uun*uan o, що оrр"мали достатнi та прийня,r,нi аудиторськi докази дlя висловпення нашLli ]) мки,

Пiдстави для вхс.rовлеппя умовно-позятllвноi дууки
А},Jиlог ча, певн) Hcllo.r' з керiвниUIво]\l щоlо ,]oc l a l Hoc l i ta повнUlи розкриrrя iнфорчаuii t

фiпансовiii зuiтнос.i Оондi, Так, згiдно з отгимi]ною пiд час лерепiрки iнфорлачiеlо, у сlспалi

доu.о"]pолооп* фiнаноових iнRестицiй Фонду, якi облiковуються за Nlстодо}t 1частi в ьапiталi iншиr

пi.rприс-"ru, вiлобраЖена BapтicTb фiнансових iнвестицiй в cyмi 555 29] тис,грн, Фон:t володiс часткою

в сг;т!тIlому капiтапi зазначевих пiдприеNjс,гв бiльш нiж 20 вiдсоl,кiв. Станом на звiтну лату Фоядоу lIe

npnu"r""o оцiпоу aчauачених фiнансових iIlвесl.ицiЙ за методом участi в капiта,ri iнших пiдllрисNlств. що



не вiдповiлае вимогаМ МсБо з2 (Фiнансовi iнструменти: подання), МСФЗ 9 (Фiнансопi iнстрlпtенти,

та МсФз 7 (Фiнансовi iнструменти: розкритгя iнформацii), Також аудитор не спостерiгав за

iнвентаризаuiею активiв та зобов'язань Товариства станом на ]1,12,2015 року, однак за доломогою

здiйспення iнших аудиторських процедур отримав Niо)tсlивtсть пiлтверлити с5му активiв та зобов'язань.

вiдобраяtевих о фirlапсових звiтах за 20]5 pil(, Проте, назвавi момснти мають обмежений вплив на

положення справ в цiлоN{у та не впливають на загальний фiнансовий с,ган Товариства,

Висловлення у}rовно-позптявноi думки аудхторд
МиВислоВлю€моумовно-позитивнуду]tlкУпровiдповiднiс'l.ьфiнансовоiзвiтностiФондустаноN'Itа]1
tр!Jня 20I5 рон} йо1.1 JiйсllоIlуфiнdнсовоу) cliHy,
Ё"l"rlrr; дi,лу, ,чана фiнансоu,r звiтнiоть за виюпком вIlливу питанъ, про якi Йдеться у параграфi

(Пiдстави дJlЯ висловленнЯ умовно-позитивноi lулrки> вiлобра,хtаС достовiрно, в ycix с},гг€вих

асп;ктах, вiдповiдно до застосованоi концептуальноi основи фiнансовоi звiтносlj в рамках звilування

згiлно з концепryапьною ocнoBolo достовiрно;о подапня, фiналсовий cтan Фопду cTatroM на з l,12,2015

DoKv. а такоr( результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за piк, цо закiнчився цiсю датою,

;;;"l^;;';; J,ii"iЗ"*""5 Уфirrи "Про бдiа.п-,Ърськпii облiк.та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi) N!

996-XlY вiд l6,0?.]999p, та МDкпародIlих стандартlв фtнансовоl звlтностl,

ll. }вiгпроiltшi праRовi ra pel},.lяlopнi виtrоtи
IЧuli пulпаtlня
й au"р**a yuu.y 

"а 
додаткову iнфорNlаЦiю, думка rrlодо якоi виIlагаетъся Вимога]!lи до аудиторського

*u""nuon. -о Ъоri.rося до нацiонмьноi KoNlicii з цiнних паIrсрiв та фонлового риIIку при розкриlrl

iнформачii про резlльтати дiяльностi iнстицтiв спiльного iнвсстуваян'. (пайових та корпоративних

i"i.-"чiи*i q,i*bl та коN{панiЙ з управлiння активами! затверд2кених рiшенням нацiонаrьноi Koмicii

;;;;;;r;;;;i;r;ф;ruоuого ринку,ло 991 вiд l],06.20]з року, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстиIli,i

Украjни 05.07,20] ]р. за Ns 1 1l9/2З65l (зi зNliнами),

На викон lня вимог Закону УкраТIlи вiд ]6 липня 1999 року Nq 996-xIV (Про бухгаптерський облiк та

ф;;;;;;;;;;i"r" * V*p"i"i,i та Мiжнародних станлар]iв фiнансовоТ звiтностi, а тако,'( з ]t{етою

Фон,lоNl едино'l метолики вiдобр&кення господарських операцiй 'га забезпечсIIня

;;;:;;;; ,*"Jr" o.-""io*i iнформачii користувачам фiнапсовоI звiтностi, ксрiвництвом Фонлу

видавий наказ N9]otl (ltpo затвердження облiковоi полiтикп пiдприе}lства на 20]5 piK> вiл 02,01,20l5

no*v БчхгаптеDський облlк ФондУ ведеться КУА з використаllням програмного забсзпечсrrня 1С у

ffii;"iloй ;Ь;;-,;, ъ-""у y-pi"" кПро бухгмтерський облiк та фiIIансову звiтлiс,rъ B,yкlaiHi> N9

qЙ-iIV 
";о 

16.О?.1999р, i 
-затвiр,чrсепих 

стандартiв та iнших нормативних документtв з питань

.ob,,;.MiOy--r"p.onb,,o oб,"iKy. ,Щпч забезпечснlrя повtlот та достовiрностi даних бухгалтерського

лi.r-. * ab"*."oi звiтностi Фонду згiдно з нdказоrir дироктора КУД б/н вiд ]0,10,20]5 р, (Про

;;;',.;"-;;;;i;;"*,"о" ""ii " 
zob p""i,, бlла провелеrrа iнвеlllари lаUiя зl Iдчо ] ltо]ожсння\l " прU

il];:T;:Й,i,.;;;;,; l; '';а;",;,;"":. ,u,u.p_*.no,o ,,on-o,' йi"i.,.p.,u" фiнансiв укгхтни Bi l

Пояспtова-rьппй пврагрдф
Ми звертаемо уваry на невизначенiс,гь, пов'язаву з

yкpa'iпi, яке з об'ективних причин Nlоже вплинги
N{айб}тнъоlt у, ВисловлюIочи нашу Ilозитивну дуlllку,

02.09,20l4 N9879.
IIривципи облiковоi полiтики Фонду, що
зrчiяювались протягом 20l5 року.
Загальний стан б}хгалтерського облiку

управлiнського персояалу,

ФiнatlcoBi i|l\ecl uuii lпа iчmi необор9ц!Jig\ц]!в1!

НсзаlФкний аудитор вiд]\liчае цо,
довгостроковi фiнансовi illвестицiТ:

складним еконоririчним, полiтичIlиN1 становиlцеrl в

на фiнансово лосподарську дiяльнiсть Фонду у
лrи не брапи ло уваги ue питаняя,

застосовувiulись КуА при веденнi бухга,T терського облiку, не

Фон l) уожна оцiниtи як Iакии. що Bi lповi,]а, виvоlаu

станом на з],12.20]5 роцу,lа на З1.]2,20]4 року Фонд мае HacTyrrHi
(в тис, грн,)

з1.12,201,{з l, ] 2,2015KoBi фiHaHcoBi iнвестицii
242 941

ативнi пDава ТоВ (IHBECTKP
ТоВ (СпАйк IHBECTlt
тов <пкФ <спЕцБуд>

l06 808]06 808
а ТоВ <ТРАНСМдГ>

тивнl п Тов (Алъянс Фiнанс)
поративлi llpaвa ТОВ (lH

556 89з556 893



Фон IoNt ! сliладi довl острокови\ фlнансових irrвестичiй, якi облiковуlоться за trlстодо\, )частl в каIпт:Lпl

i,J"i ,],' 
"'r"i,i.;"."";,;Ё;";.;;" 

i,p, i. , 
" Бi"""."""л iнвесrиuiй всlvi 555 2qJ lис,lрн Фо lволоll,

,r""r*оa'* iru,l"rorry папiт-i зазпачеп,х 
'п 

iдltри€ilств бiльш нiд 20 вiдсоrкiв, Станом на звiтну даry

Фондом не проведено оцiнкУ auaпuu""п*,Рiпоi"оuuХ iнвестицiй за Nlетодо\] участi в капiтu"ri iнших

пiдпри€Nlств,

Фонд угриruу€ акцii та обjliгацii )краТIlських llijlприсNlств з Nlетою под?l]lьшоl,о продfuпу, Акцii та

облil,ачii, якi не мають ринковиХ коlирувань, облiоовуютьс" llo собiвар-гостi iх придбаяня та за

;;;;;;;"";;. 
'"";;;"p,iJ,,o 

ui.rпоuiлпо','а l,i цо пrають pиIl*oBi котируваIlяя 6]*:i,]т:_,"_л':

"noiu"ornoo,o 
Bap.icTro, Фопл rчорiчно аналiзl,е Bapтicтb акIliй на наявнiстъ ознак зIlецlненlIя и, при

п"Ьб*iлrо.ri, *прrrу.li BapTicTb черсз прибутки r'a збитки-

ПDоlя|U\i rвiгноlо ]0l5 роR\ Фон l llpo laB поlо,lнi фiнаllсOвi IнвссlиUii, шо облiковlвllrися rrэ ч,rгансi

i;#;; i ;;;;;;;оl f p"it , ..,*.i" ," з 1 .руrпя io t 5 роо1, по гочних фiнаlrсових iнвестицiir не мас:

(в тис, грн )

.]],]2,2п]_l
765 260

цl1 }'KpalllcbNп\ gу,,tп l I

0 765 2п0

д е б i п ю D с ь ка з аб о р?!.9цлi!ц!

Йлiк дебi.орсоооi заборгованостi здiйспюваRся у вiдповiдностi до

3],l2.2015 з ]. ] 2,201,1

0 2611

L lша дебiторська заборгова,l icl,b
R06 з70 6

МСФЗ 9 <Фiнансовi iHcтpyllleHTя),
(в гис, грн,)

Гllоlцовi кошпч пп ix еквiбLI,lенпlu

Незмеr(вий аудитор вiдNliчас, що безгогiвковi розрахунки мiж ФонлоNi та коIlтрагента\lи з,liйснIовепись

через уповноваженi банки згiдно з договора!и на розрахунково-касове обо;tуговування rrIляхом

перерахуванtrя коштiв з рахунку ллатllика на paxytlok одержувача кош1,1в,

Най {енування
з].]2,20l5

-] 
l ,12.2011

1

tsi lобраьенн)I r роtuових кош r iB , tiй: Hc,r, в i_l, toBi:tro 
]: Y] iЧ л" l"] 

^:l: 
jI

Рп.оои.,я ,пфогvа,ri'i {а ви lа\lи аь)ивiв ФоllL}, цо Bpa\,B\lolb(c на oiLlaн(l,

;;;:;i.l;;,;,,..",, Мiжнаго lllих c1,1H,lapliB фiнlнсовоi aBillloc I i,

кп, аuл]оl).,ь^а too,,p,o,,LH iгtль t,l пto,:,lt'tl, oo,',ulпtt, по, ц -u

ifiйг"6.* ,; oUill}il п,6ов,яlаhь з_iйснювillись Фон lo\l в1,1пов1.1но

iнс'групtепти>.

гпо[rових хоштlв),
i\ lc,liL ифlнаUlq та оцlнь,а

до МСФз 9 (Фiнансовi

llL1} *} 
"я*"Бр-..''р"-1 

-ф"р"л!i за виlами зобов'язань Фонлу, Irlo враховуються l

Lпасифiкацiя та оцlнка 
",ono",^u,o, " 

u,*,o,i" йл"uроо"u* 
"'unoupтiв 

фiнансово] звiпlостi,

В.lа!]gi_ цs!i!]!sf
Clanoм на ]1,12.20]5 розмiр власIlого

]il_":::,:::::л(:,1:""""1,]":т,;I _-.::

капiтал} Фонду скла;tас суму 1

З?0 тйс,грн., додаткоRий KaпiTiLI

з91 тис. грн.. вилу,Iен й капiта-l -

]З9 2,16 тис,rрн., з яких -
(емiсiйниir лохiа) - 889 865

36 380 тис, грн.

(в тис, г

Т;;"" 20Б | J l lг\ rl,я.20l]
наi]Nlен\вання

ТUргове,lьна хредит(,рсl,ка

lrrшi лоrочrri rобов'я,аltня

58 ]64
l

2624Il
2о405

;;;-*"i.,tВсього



Вiдповiдно до ст,з cTaT}"l) Фонду затвердrкеного зала]ьниvи зборап!и (про,гокол Nq]7 вiд 2з,l2,20l4
року) розмiр стат},гного капiтмч становить 50 370 тис.грн, (п'r.деся'.,iлliопiв l.риста сillдесят гисяч)гривеltь 00 копiйок та подi-rений на 5 0З7 (п'ять r"""" rрпд,l"r" ciм) штук лростих i\lенних акцiйно\riнацыrою вартiсгю 10 000 (,rесять тисяч) гривенL 00 iопiйок Ko*,la, bci акцii прос,гi i\{eнHi тавипуценi у бездок\,rvентарпiЙ форNli,
.Щеркате-li лростих акцiй Nlають право на отриrrанllя ливiдендiR по:{iрi i..\ огоlоUIення, а також NIаю,гь
прirво o_lнol^ lo.1o() на :]кUiю' ДивiJ(н lи }чJсllикаv оlолоlU\lt,ll,.Я la 1tllвеп,Dк\юlьсЧ На Шор.,lни\
заг.Llыlих зборах \,часникiв, За рез}Iьтата\lи riя.rьностi ]i]пiк,цоскiнчивсяjiгрtrня20]5роп1,.Оuпл
не нараховував та Ile оголошчвав дивiденди до вихлати,

IIезапе;кний аулитор вiдмiчае, що станопr наЗL12.20]5 року Фонду N]а€ долатковий каuiтал в сr,лli 889
865 тис,грIl.. с,l,ворений за рахунок перевищення ,rоговiрноТ варто",, ip*"i^.liu* плцiп ";,;";,;r;;;;
1фар-l1ацlя про B.-lac]lu|iB uкцil'i Фо
власЕики акlliй

(в l,ис. грн,
]L]2,20]5

Кiлькiсть (шl,) Загалыrа
партiс,],ь

Акроян JIlмlтIд 27 620 000.00
l UUАриL l Ll() :.t

(IIIВЕсТкРЕДИТ)
ОБМЕЖЕIIОЮ ФIЛПОВlДАЛЬНIС IЮ з 8.1 3 840 000,00

1 т0 000.00ТОВАРИСТВО
(РЕКУПЕРАЦIЯ

З ОБМЕЖЕIIОЮ
СВИIIЩЮll

вIдIIовIлА.rlьнlсl,ю .129

l UIJAPllL t lJU З ОЬМЬЖЕl]ОЮ ВIДllОВIЛДJlЬНIСТl{) (IH
ФАКТоР)

_l84 1 8J0 000.0U

IIlшi (лоля Nrенше 5%) 8з5 8 з50 000 00
Разом 4 89l .{8 q40 000,U0
Викупленiемiтентом ]4з I ]]0 000.U0
Всьогоi 5 0l] 50 з?0 000.00

Фонд розуiстив ctloi акцii у порядку. визначеноl\lч чинIlим закоlIодавство\{, що рег)лlос дiя,lьнlсть
lнстит}тlв опlльного lнвестування,
Дата закiнчення розNlilпсння ак](iй Фондуi 28 люlого 20З0 року,

Розкриггя iнформацii про власllиЙ калiтап вiдповiдас вимогам Мiжlrаролних стандартiв фiнаIIсово'i
звiтностi,

Об,,tiк dохоiiв
Визнанltя та оцiнка доходiв Фонду за 20l5 piK проводилися у вiдповiдностi
Дохiд визнавався IIiл час збiльшеlпlя акгиву або зýlенпlення зобов'язання.
в:tасного капil,алу.

до виýlог МСБО ] 8 <Лохiд>,
цо з\,NlоRлювшIо зростання

Визнанi лоIо,ци Iспасифiкувzulися в бухга-rтерськоNlу облiку за такиN{и гр)лаNlи:
дохiд (виручка) вiд реапiзацii прод),кцii (ToBapiB. робiт. послуг):

- iIппi охерацiйпi доходи;
- фiнансовiдоходи:
- ittшiдоходи,

Обjiк вuлпрg!1

Об:iк витрат Фоllду за 20]5 piK проводився l вjlrповiдностi до виIlоl.МСБо 2З (Витрати на позикиr,
I}итрати вiдобра)кацися в бухl,аптерськоNlу облiк1' олночасно зi змсншенlrялr активiв або збiльшеIIня!l
зобов'язань, Ви'грати визнавались ви].рJтаN'и ,]вilного лерiод) оJнOчасно доходч. для
отри\Iа,пlя якого воIIи здiйсIlенi, tsитрати, якi не^lоrо1иво бlто пряvо пов'язаlи з лоходоIl певноло
лерiоду, вiдобраrQJlися у сЕцадi витрат To1.o звiтrrого перiо,lу, в яколlч вони 6),ли здiйсненl,
Р о з кDч п1 lпя i] l ф!2р!t al| i я пррlh i н ан с () в i р!:!у) tb п а пч
За звiтний перiод Фонд одсрхав лриб)ток у poзNlipi 879 тис,грн.
пlлтвер,'l'кус1 ься даliилrи синтетичноt.о облiк\'. оборотIlо-сGфl ьдопиNlи
фор\rами фiнансовоi звiтностi,
Незаlежний аl;tитор пiлтвердж)е, лlо ви]раlи J
фiнансовiй зriгноотi Фонд\ вiдповiдно ло N,lСБО

Прибу,гок, визначений у ба-.Iансi,
вlдоlrостя\lи. \lac ув'язк} з lнпIи]llи

податку IIа приб)ток визначаlотьс, i вiдобра.лаrоrься в
l2 кЛодатки на прибlтокrl,

цJ
незапежний а\,ди,гор вiл]\lir]а€, що сIспад та структура
вijповiдаю,гь Положенню про склад та crp)KT),py

активiв, цо перебуваIоть 1 llортфелi Фон:у.
активiв iнституту слi,lыlого iнBecIyBaIl,ш.



затвердrкеноlо рiшенням HauioH,I,lbнoi Koyicii з

l0,09,201] року (зi злriваrrи) реглаIlенту Фонду,
Nq2]/l2120] 4 вiд 2j.l2.20]4 року,

цiпlI}lх паперiв та фондового ринку Jv9175] вiд
якиЙ iаlвср,lr+iениЙ Проrоко,оч Iid1,1, lовоi р"lи

Вidпоеidнiспь Dоз чiрl!]ьцlýiв Фuil пiнiMa
Вiдповiдuо лоЪт. +i закону Украiни (IIpo Irrститl'ти спiльного iнвсстуваlIня) \1iнiNrепьний обсяг .rктивiв

пайового фоrl,:tУ с].ановить l250 NriIIi}lz1;lbHиx заробiгних пJаТ у Nliсячноlllу розчiрi. всrаноппеному

]aKoHo\l hd lcHl, ге, с lРаuii фон l}. яЬ irlc rи ry r1 спi, rbboro iHBcc г) вання,

Ви\одячи r ]ани\. наJаних lt, перевiрки а}Jиlоро\l. lle 6)ло вс1,1llовлено HcBi rговi rHocri ро,чiо)
аьlиqlв ФоFu} чiнi\lмыlоч) .6счr1 акrивiв,

,l,ц-п.орurп o}ru провсдеIIi а}дй,rорськi Ilроцедури цоло су\lи витрат. якi вiлшколовуоться за рахунок
активiв'lCI. 

"iлпоuiо,,о ^О 
Рiшеrrня IIацiонаrьноi Korricii з rliнних паперiв та фондового ри,lк) вiд

]],08,]Зр, Л! 1,168 (llpo затверджеlrня llоло;кеннЯ про с!.lад та розviр витра1 uto вiлшкоr"вlrоться з,r

рахунок активiв ICIil, Затвердrкено N4iHicl,cpcтBoNl юстицii yKpaillи вiл 0З,09, ] ]р, М l516/24018,

Ь резупотатi проведеllня а}диторських процедур. нами не б1,:lо BcTalroB:reHo фактiв нсдотрIlI ання виI]ог

I фц.уц!irrрg_ý!rрцЕц!:щ
НеЪапел<ний а)цитор вiлN]iчае, rr(o розрахунок чистих активiв ФоIцоNl прово,]иl'ься вlдловlлно до

рilпення lIaItioнaxыloi Koлlicii з цiнниХ паIIерiR та фоIlловолО риIlк),(llрО затверд,iеliня полояiсlпIя прL)

порядок визначення Bapтocll чисти] активiв iнсти]},гiв спi:lьного iпвесIlваrrllя, Bij ]0,07 13р, "Yэ1336,

заресстроваIlо в М iH icтepcтBi lоотпцii У кра'iни 2l,08, ] jp, -Tq ]44'1,/2З976,

В'резl,iьта,li прпu"л",,,i" а)'диторських процсдур а}литороtrl tre буlIо встановлеrrо фактiв порlшенltя

щоло порялк),визIlачення BapTocTi чистих активiR Фонду,

Лоп1 Dul!апt lя в llu о. н l@
Фоllд дотриNl}aться виNlог норлtативно-правових aKTiB Нацiопмьноi xoNlicii з Uiнllи\ палерiв та

фонjlовоl,о риIlку. цо pel,yJlotoтb порядок склаланIlя та розкриT,гя iIlфор\lацii про рез)льтати дlяльност1

iircTи,l;rTiB спi:rыlого iнвестуван]Iя та ко]\{панiй з управлillня актива\аи,

h ! фррl!!цiLl!цца!]Lцо
Y-;i"*l^-*- до N{СБО 21 (Розкриrrя illформацii про пов'язаlli стороrrиll, сторони вва'iаlоться

ltоR'язаниNtи. якцо одна сторона Nla€ rlоit iивiсть контролювати iншу сторону або чинити lначний вппllв

,," ,i"i"";"," ilrшоТ сторонИ в процесi llрийня,lтя фiнансових або операцiйtlих pitlleнb, При розгlltдi

кожноi Nlоrdrивоi пов'язанот сторони особлива увага прилiлясться змiсту вiдIlошень, а не тulьки lx

юридичнiй форм;,
!Iсзапежний аулитор вiдлriчас, шо:

,,а звiтппii UOis piк Фонд здiйсвlоваЕ операцiJ з пов'язани\lи сторонаl!1и, а са\{е про,tаж акцiй МНПк

uB..r"n no oorouopy М 6258 /rlД вiд 07,01.i0] 5 року ТОВ (Спайкl вес'r))IIаcylly1З72тис,грlI,таакtliй

Mii-K,,r;"" пЬ'ло.оuор1, jvn ZBSqlts-bB uiд 01,02,2015 рокч ТОВ (IIIвесткредиD на c}ru! 40000

тис,грн,

Iц,l,оl.r,.,lliя п t,, ,iн'я
iйй*. д" ."-rry, У,Ф"illи (Про iнституrи спiльноIо iнЕсст},вання, та ст,5 стат}ту Фонду,

заре€строваного З],l2,20l4 року органаlllи корпоративllого )правлiння с ЗаIалыIi збори Ia Наглядопа

pa.ita, Рiшсrrням Засi,lання НаглядоRоj Ради (Протокол jЧе 29,i04/20lз вiд 29,01,201З року) обрано ГоJов!

Наглядовоi Ради Барбуль О,О,

- 

'llF] 
а Rt,|пoBio1| \,пl cuiп]. \ltl B]l) lцlчultlао. ' 

.lt'Jt,tл|-

lJ фо,l li поса la вн) Iгiшньоtо аl'tиrора не перс tбачен,r,

ВiдповiдltО до ви;о; закон;В Украiни irГIрО дер,tавяе регчловання ринк), Itiнних паIIерiв в yKpa]Hi),

(llpo фiнансовi послуl'и та д"рп,uuп" р.ry,опuп"я ринкiв фilrансових посj1},г), (Про запобiгапня la
пппr"лiю п.га"1,зuцii (вiдNlиванню) ;оходiu, олер^аних злочинниtrl IllJяхо\{! або фirlансуваI1,1я

;;;"i;,'') По,,о]ь,ення 1ро особливо,li орldнi,iцii lJ l,р,Rе lення r Hr rpiur,rbor" ,l\ "rI} {hulllгu,lю) п

пDобесlйних !час]lика)r фондового риllк}! затвердженого рiшенняrl Нацiональноi KolliciТ з цiнних

nin.pl",ru Цо".лоuоrо ринiу Nq96 вiq l9,07,20l2 року, Загаlьниrrи збораNIи учасникiв КУА затtsсрд,кено

Поло*еlп," lrpo сл1'lкбУ внlтрiшньогО аудиrу (контролю), яке визпачае та регла}lент}€ порядок

створення i органiзацilо роботи Сл))ttби внlтрiшнього аудиту (коlпролю), визначас сl,атус,

фl'вкчiонапьнi обов'язки та повноважснlIя с:rylкби вн,r,трiшнього ц.лIlЦl9нlгr:лю),
Ё'пtrрi,uпоо.о ul,r"ropa КУА лризпачено Ilаказом керiвника КУА л9 04-оК вiд 0],03,201],



ПDоlягом 2015 рок\ Bн}TpilllHi\l J}диlором КУА буJо здiйснено псревiрку результа-.'Ilв та аIIаllз

l"b"pr."ir lr."" Ъ;"ч *Ji ,l,ino".ouo'i 
"i"niяocTi 

Фон.,1у, IlepcBip*y професiйItоi лiяльностi працiвникiв,

перевiрку на прелмст доlриNlання законодавства у сферi залобiганltя l,а протилii rегil li]аuii (вiJvиванню

дохолiв). одерlханих шляхоNl або фiнансуванню тероризму-

Н; ;";;r; 'аулr горсоооТ перевiрки Сiркба 
""j"pi,"un,o 

аудиD, (конlролю) закiнчила rrepeBipKy

фirrансовоi звiтностi за 20l5 piK.

А},дитор. розглявувшИ стан внrтрiшнъого кОIпролIо Фонjlу. вва,(ае за нсобхiднс,зазначити наступlIе:

- сисrеtла впу]piruпоого контроJю спряtrlоRана на упсредкенIlя, вияRлення i виправjlсIIня с)"Jт€вих

no"u,o*. .'noi.i.*r,," 3ur,""ry i зберслtення un,rrrniu, i,o"uo.,n i точностi облiковО'i ДОКУrvеНГаЦii 1'а

включас алплiнiстративIlий 1,а бухгмтерський контрольi
]'Oi*,i-r*""*uii'*o,'rpono ,,n6"rn"u1,. збереiпенri" активiв Фоtrд1', достовiрIliсfь звilносli TJ вLllочх€

попереднiй, первиrrниil i полмьший контроrь,

За реt)льl:llа\lи вилiонdнIlя llpol_e_l)p llсревlрки LlaIl\ hорппраl,rвноIо

вн!,рiшr,оuIо а} lиlа, \io]tH:r rр^6иlи висIlпвон, шо си(lсIlа вч) lпlJ]нLого

адекRатноIо Tit досгатпьою.

дн aj i з фl!ц!!аgц аrJ]]цlу
Е"lЙ*.+и"rr* ОiнаIlсоЕого cTaIly Фонду використано показяики пjlатоспр()^Jожнос1,1, лIквlдностl

та rbiHaHcoBoi стiйкостi, та iнпli:
i:f;;:ы:й;;;;;;;;;oй*"in,o.,i ",uuп"итъ: 

0 (opieHToBaHe пози,гивне значеllня показниха 0.25 _ 0,5),

Абсолютна лiквiднiсть товариства - наявнiеть rрошових коштiв та jx сквiвапен,Iiв лlя tlогашенllя

,-р"a;""r",,"* зобов'язань, В дuuо"rу u",,"лп} <Dонл Ita Kornl} гривню прел'явлених зобов'язань llo*ic

,,..ппонr па rи 0 r оивсll l ооlll.виvи коUllJ\lи,

', 
k;.;ii;, ", 

.аrаrьноi'лiквi,rно.rl lпокрllпяt сlановиlь: 3J,5- rорi,ltt,в,че ||п1,1|ивч, 1dlчечнч

показника 1,0 _ 2.0),якийпоказусдостаrнiiтьресlрсrвФоrrд}сппач)ватисвоillоточсiзобов'язаIrня,
J, i;i; ;; фЬан.uвоi.,irlкосrilабо плalocllpo!loliHocri, uбо авrоночiir Llанови|ь: 0,ч8lор; llloBJlle

lJозиl.ивне зваченля 0,25 - 0.5.), якяй вlлобра,iас доста,гнlо питоNlу вагу власного капiгапу в зага"lьнiй

c\Mi засобiв. авансоRаних в його дiяльнiсть,
j *,"йr";.", ",рl-,tри 

капiтм5 (фiнlнсуванllя) (opicHToBaHc позитивне значення 0,5-1,0) стаrlовить:

00) |,l BH1l\L l|J неаiLlсжнiill,Фt,ll l) Bi l lм\,lсни\ l,cJDlB,

;,",ilb:ik];;;ffi;;;;;;;i;;i" ",;,,";"ть 
0 та харакrсриз},€ ефсктивнiсlь викорис,гання Фоt]доNl

своiх активiв л,lя отрй\lання прйо)тку, юбто показус, якиЙ прибуток приноойть кФкна гривllя вк"lадсIIа

в акгиви,

За рез},lьтатамИ економiчнопrl'аяапiзу показникiВ б},хгаrтерськогО ба-rаlrсу станом м 3l гр}'дllя 20]5

noкv наl,{и зDоблсIlиЙ висновок про те, ulо Фонд l\1ас педостатнiЙ piBcllb платоспроNlожIlостl, алс

l,,"чсr,пп п"пrзr,ппiв фiнаrrсовоi нсзпеrюlостi вiдповiдаtоть оптиltс,rьниv показникаll1,

lхJоr,1 1l1.1 пц!!JJу|!!!!l]!!!!!J
Bi-]пoBi lll,, Lo po.ri,r1 l r, l llo lo:KeHHq LJ l, пп) r<н1,1йниI нор\lхlипlв пJ,,фссlйноi l'ялыl",li li

фонlов^\l}г,lнь.]Jiя.lы{оiгll\прJВjillн'аtilипа\lltrrr.rиrluiйrrиrirrве.rогrвr'r'я.rr,нiс'ь.rграп'iння
активами) затверркено.о lruu,ouа,l,",,oнэ 

"o"i,i,,.o ' цi""п" n"n"pi" 'a фондоRоlо ринку вiд 09,01,201]P,

,ri; j. ;;;;.;;;;;" ; йiвiстерсrвi юстицi'i Укра'iни 22,01,1]р, ]vsl7l/2270З - пруденцi;lнi "l|чll:;' ]l
;;;;;;;"J"; ло in",,n-1,,i" спiльного iliBecryBaHIlя, не IlоlхирюIоться на венчурlll паиовl та

корпораiивнi iнвестичiйнi фонди,

_,,rrрав:riння, у ToMr числi
коптролю Фонду створена, е

ПоОiI пiсjlл lапu бtlJlаtlс),

А,лдиrороrr не встановлено подiй пiсля дати

Фонду,

бапанс1,. шо лrогли б суттсво вплин)ти на фiнансовий craH

lII. Iншi елепrептп
оснобнi Bioo. oclлi про ау)ulпорськ! фiр,|l!:
а) повне наЙ]\{еяуваНня юридичl{оТ особi вiдповiдrlО до установчих докуN,ент;вi Аулиюрська фiрN]а

"PecrleKT" у виIтядi товариства з обуежсяою Rl]:lповlлмьнlстIоi
.\ ,,^-pn i lят' Rri.сi Свiпоuтва uoo u"a""",," до Ре€стр} аудиторських t}iрч та ,r)пигорiв, ви_rаllого

lrH;Ж;'"il#J; ,лi,"r"" ir"li дпуi, cui,louгuo npu 
",,""",,Ilя 

до ре€стру аудиторських r!iplt та

"Бr,Й" 
:V.O rЗs uилоп" PiLrret,n"rt Дl Йор,**оi "", };краiни за М98 вiд 26 с iчня 200 ] року пiйсне

до j0 липня 2020 року;
-. ,^.""^ .pniq -,п виrачi CBIlolllBa про Ене,еьня до Pe,,lp\ а\ lиIогсьыи\ Aipy, якi ,lсж}lь
В' l'U'!P' !lYlr' 

' 
"i;"n, '"o,""KiB ринh} цiнни\ llаперiв, ви 1,1чоlо |lацiона|ьно,u

проволиl и а\диторсLкi перевlпки профе

"oMiicl,, { lllнни\ паперlR la фон,JBol, рипi1, l Bi,ro"rBo HallloHalbHci Ko\licii 1 ui|'hи\ папегl" la

фолдового риякr про внесення дu р.,.rр1 а\цитор(ьки\, ,|уY] 
"ii,л_':l']" 

lIРОВОДИТИ аУДИT'ОРСЬКl

перевiрк професiЙIlиr }часникlв pn""1 uii'i,n* n"""plu ccpi" гi Ллооп:riо'зl стрпкомlriiз29,01,20tЗло
j0.07,2020i



г) HoNlep. дата свiдоцтва НацiоналЬноi Koмicii, що здiйсIIlос державне рсгулюваняя у сфер; ринкiв

фiнансових послуг про вtспючення до реестру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi мо)()ть Ilроводити

аудиторськi перевiрки фiпаrlсовиХ ус,ганов: реестрацiйнИй Ns0099 вiд 22,10.20l5, TepMiH лii свiдоuтв:t :lо

з0,07,2020:
l,) свiдоцтво Нацiонапыlого банку Украiни про вкJlIочення до Ре€стру аудиторських фiрм, якi MaloTb

право на проведення аудиторських перевiрок банкiв Ns00000зз вiд 25.10.20]2 зi cTpoкotrI дii до
25,l0.20] 7:

д) лрiзвище, i!'я, по батьковi аудиторiв, що браrlи участь в аудитi; но\{ер, серiя, дата видачi сертифiкатiв

аудитора серiя (А)), Nа005981 вiд l9,0?.2005, Tcpyirr дii
сертифiката ло l9,07,2020;
- dуляк Воло,rимир МиколаЙович. серiя А л!000З20 в;д 24,0].l99,1, TepMiH дii сертифiката до 2'1,03,20l8;

- Курiленко Людirr,rа lBaHiBHa, сертиф;кат аудитора, серiя вiдс}тня, Ns00670,1 вiд ]4,07,20l0, TepMiIl дii
сертифiкат ло l,{,07,2020.
е)'мiсцезвахо:чкенrrя юридичноi особи та iT фактичне Nlicцe розташуванняi 65026, м, o,1eca, провулок

lv|аяковського 1, кв.10;
е) ресстрацiйнi давi: Свiдоцтво про державну ресстрацiю юридйчноI особи Серiя A0l ,}Г!50З025, дата

npoue,reHH" p"ecTpatr;T - l 8,0з , ] 99,1, мiсце проведен ня реестрацi'i - Виконавчи й ком iTeT одсськоi Micbкoi

Р;и, номер запису в Сдиlому державноýlу peecтpi юридичних осiб 1556l0700020] ] l20;

,к) 1ел.: +]80,187269759. +з804872882 l 6;

з) факс: +З80487286095;
к) сайт: w,,W\,.аfr.оrд.uа,

oc\o\li аiiоrиос,пi ро !мовч iоzовор! на провеаелllя ауiulп!:
а) дата та HoNrep договору на проведення аудиту:02,02,2016, Na 5716; __ __
бj дчru nouur,,y ru дчrо "u*i"".nn" 

проведення аудиту: лата початку 02,02,2016, дата закiнчення

22 02,20] 6,

аудитора, видапих ДПУ:
- Швець Олена Опексанлрiвна, сертифiкат

22 лютого 20l б року
Укра]на. ýl. Одеса, пров, Маяковськоло l/]0

Генершьний директор
Аудиторсько'i фiрми <Респект> Швець О.О,ffi

Ё;i

о5026 N! Одеса пров, МЙ;Й;кo, " 
l Ю, *,, Ф4Е) r)б-а-_5q, /28-82_1о. dtlс -28 о()-а5, sч\,,lГ| оr а



Трасп. фопа fi лодiблi фПlдlсовi с}б'*1л

ло наNнмжоrc mrc*ям (mцврrу)
бFJтефъiоD ofuiif I .ъшъя) BrMoп до Фя,нсозо, ъfяýl

Даlr (рiц йояць. чпс,о)
]:ря.чсво п}6лiчнs Аtrцiопсрп. товяр{.тво !зпшФ iрАтиБор! з! с/рпоу,и ," к .,,:} r

: :]лrацiйяо_прэмmфорriэгоспофрювзяяя дхцiояернеювэр,сво

::::Hr орпбпп поrпачху "v" v вiл.вi,пiй rtлiппцil
. ]:.женяяvя(свндфпчя)6}хrалЕрсьхогооijлiý

"япрд!яш с BllaРrfil фпlан.о8оi звiпо.п
Бшi,с (Звiт про фlн!п.овfiп сu{)

]l гр]дяя 2015

лктIlв

, !.ьозiСiо 0 iчвiфтпtя

!: пе нэ зvорп rацIя до!, острокопп
: ,:n,-oвi фiнаноовi iяЕ*цii]

,,:i[ов!юьсяrа мс,!ломtqа.п вýл,mл,

.: 1.ком дебimр.ьu ý6opl

; :r- :ор.ьrа rэ.орlован,оIъ

9
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ГФовЕ!П бrтгшl€р

L Вм в пор,8, Dсh,

Барб!,,т, ОJIексаtцр Олсrов!ч

Бпрбуль Ол.ксrщр Олеl овЕс

Ir довгитроювt зоьов'яlолпя t зrь-йiiiiЙ

р.чв \пзrеrроупOь roбoв'qlMb

ш,поiочпirобоо,я]lgн,,;в;;;;;*-

Поfu чяэrтедDрсъюиборю;шiс-

]эборючзнiсъ r. о!епмпяуя sмяd;ш

ьха тсоргованiсъ за стполою дimм

lч,зо6."._анfi ,.".",яld"i.Б;6.р.-;;;;;;;;щ-
}rр,trrlв!нпмц лш прод!rlч. та гр!таY{ вk6!ттg

вiФ, що ре!Пз,к держвF,ч ло]iпху у oфpi съвсвк!



кодI
20 ]6 | 0] | 0l

зз5]6.125

lBil Uро фiяднсоtli реt]mlд l U (Звi | про съlпнпй lotir)

од} кцii (тов

PiK2015 р.

I. ФlнАнсовI рЕзуJ.IьтАти
Фор:,rа N2 код за Д<уДГlsoбб_l

чисгий дохi.i Bin

пр4п l пl опчс ан l, в(ао ва

СобiваIгiсть peariзoBaнoi про,]укцii
у резерв i 1]е з аро бJlенuх

BeIoBпil:

.Iохjd (вuпраlп11) вid :]t|iЧu у резерв.к аов2оспроковчх

юварiв,робiт, посл,г
|trсmt ппtrc.енt збuпtхtt за

]oxla (вllпралпч) Bid змiнч iЧlullx спраховllх
з|l1ца lHlullx сп паховllх

о,!i вld 4егь,сно?о вч,tнаllня 6]о.lо2tчч|l, а|-пuвlв l
, ] 1 bL ько2оспоОарс ьхо1' п роdvкцi l'
о ,\tJ в,d вьорl,.|пання Koula]b. ечвlльнс]!|L\ Bio

*:\ol Blf \,часп в капtт&,ll

=r фiнансовl до\одл

..хlо вld 6.1a?ooiilqot dопомо?u

j::зти вt,l \частt в капlта]l

dахiа вid LMiHu варlпоспi a{пuBiB, якi оцiнююпься за
., л раве Оllчвою барlп rc п ю

.!йраmч бiа змiнч варlпосlпi акйuвiв, якi оцillююlпься за
:. р о ве dl чв.) ю в арп i с пю
- ^га.| вi tlep'],"o?o в]ullаhн,1 бlо.lо?lчhч\ ol-пllBi| l

:_пtiнiстрiтивнi

ФllIaHcoBlIii pel).lblal вiд ollenrllifi llоi,liя, lыlосгi:



Фiнаясовлri резхльтат до оподаткувдння:
приб}lок 229о 879 90з
зблrюк 2295 ) (

Ви:грати (дохiд) з податку на гФиб!.mк 2з00
Прибl,mк фбrrюк) вiд пршпfiеноi дi{rьностt пlсля 2з05

Чпстий фiHдlcoBtril результат:
прибr-mх 2з50 879 90з
збиmк 2355

с}тупниЙII.

Статrя код
pfuIKa

за звiтппil
перiод

за дпа-lогiчпиil
перiо,л

пOпсрсдпього
DoKv

1 2 3 1

Лооuirпrа (l,rrirпta) нmбоDотlпо( акпвiв 2400
лооuiнка lrrrirпta) бiHaHcoBlat iнсmrrtеrrгiв 2405
Накоrичей KrpcoBi рiзrппri 24l0
Частка iншого суýтп{ого дохо,ry асоцйоваш.D( та сItrjlънI,Dt 24I5

Iнший с}т!тний дохiд 2445
IпшпЁr cvKvпHпii лохИ до оподаткчвання 2450
Подаmк на прибt mк. пов'язаяий з iншиlr с}ъlтпйv доходоч 2455

Jпппlir сrкчппий дохh liспя опоJдткIвання 2,t60

сt"кчпнлil дохи (cytrla рядRiD 2з50, 2355 тл 2460) 2t65 879 90з

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕР витрлт

Назва cTaTTi кол
рrцка

зд звiтвlIй
перiо,r

за шlа-lогiчппit
IlepioJ

пOпере-lпьOго

рок},
1 3 ]

МатеDiапьнi затDати 2500
вrmати на огrпатr, поацi 2505

Вiдраryванш на соцiальй за\олd 25] 0

2515
Iншi опеоаuiйri вrrmати 2520 160 15]

Разо}t 2550 l60 l5l

lv. розрлх}.нок поклзникIв приБутковостI А

назвд cTffTTi код
рrIJкд

за звiтrпlй
псрiо.1

за дядlогi.tнпir
псрiол

Il0переднього

3 1

Ссрсдньорiчна кйькiстъ прост}Dr акцiй 2600 4891 ,l891

скоDиговена сеD€,щъорiчна кiлькiсъ простrr( акцiй 2605 4894 4894

Чисттй rоиблток (збrгrок) на одrry пDостч ашIrю 2610 l79,60768 181 5l l65
Скориrований чиспй при6lток (збlтюк) на
одý, просту акцiю _rr-_ý, 26|5 l79,60768 181.5] l65
Дивl,]ен_]и на о_дr} прос1 акчiцr -'- '\-- 2650

Ь"рr}льОлеtсаUрП,lеlови l

Баф)f, ь Олеtсаgцр Олсгович

Il



jl!пр,.!ство П}блiчпе дкцiод€рпе товар!сво .знкIФ "рлl иБорц
Ддтд (piE мiсяць, ч!сло)

за елрпоу

коли
20lб l01 0l

зз5t642J
(наймсцчеяяя)

Звiт про рух грошовпх копlтiв (за пря}пrм методом)
р.]а PiK 20l5

Сmття

I. Рух копlтiв у резульiйiйi!frЕiБf,йiiошi-
Надrодженrrя вй:
Р.,аriзацii

Форма N3 код за дкудГ lsolоб]-]

П;* l
i"." 

I

=

=_]

--]

=

ч

_j
---]

r--]

*r*r l
:"..l
---]

r-j5 l

;-r1

Надоджеrrrrя вiд дотаtцй
Надходкеrrrм aBaHciB вiд
надrодження вй пове
На-водкення вiд вiдсожiв за змrппкалrи KoпrTiB на

надоджеrяя вiд
н аrходжеrпrя вiд
Надолкення Bir оrрltlанtrя роаптr, авmръкr-rх

Н"оод*еr* чц сmа*о*
НадодкенIrя фiнансовш( вlд ловернсшrя позш(
Ьдi на/а\оджеюIя
ВkrрачаIfl{я на опqат_ч:
ToBapiB (робiт.
ilрац

ваrъ на соцiмьй заход-r
]офв'язань з податiiв i iборЬ
В }rграчаilЕt на о зобов'язаrъ з податý/ на
З,.9а.'а*,о *,а о..аryТобо"riББiБйф ,о лолч,а,

эiJФачаш{я на оIшату

i оаrп u" * na о- ulББББЪ я,* за i.ра*Бч,* n

З;прачання фiнмсБ;l;йй;Й над;;Б;;
Чпстпir рух коштiв вЙ дцiirноi пiя"T ьностi

П. Р1 , Ko-,iB у резtl"ййriiББЕifiiЕiБiБ-i
:здоrrеI+{я вiд реаriзацii:
::iансовюl iнвестицiй
-...9оротн lr( актизlв
::j\оJ{iсrfi{я вlд отрIýrаних|

:-rотrtеяltя вiд ви6}"ггя дочiрнього пйприемства та

з250



Вифачаш{я ва прIrдбаЕrя:

фiнансовrгr iнвестичiй з255 42282 ) 2] l]1з

нсоборотн tt\ активIв 3260

Виrlrати за деркватIвами з2,70 (

Витрэчакня на наliння позик з215

з280

liшi TLraTEжi з290 )

Чiстl"Зilт коштЬ вlд itвecTnцiiiнoi дiяJыlостi з29s 266

]'.Pn л,"r,Ь, р. Lr.-;,l фПансовоi -liя.lьнос l i

нал,(оджеяня вiд:
В:rасного капlтац зз00

зз05

на,D{одження вiд продаrý, частки в дочlрIъом),
rullmи€\!сгвI ззl0

_]
Iншi налlоджеrтrrя зз40

Вятрачаюiя ка:
вйý,п власнйх акцiй зз4j ( )

зз50
зз55 (

зз60
зз65йта"аrо- на сгLrаry заборгованостl з фlнавсовоl

Вифачаrои на приlбаняя частки в дочIрrъоу}

пlдгри€\tсl Bl зз70
(

3]75
( ) (

ВиФачанtlя на вип,,Iати нсконфольоваrfi{м часткаý1 !
rочiрruх пi:при.чствц

зз90 ( )

ь--*-* *i* пiп fiillянсоuоi .IiяJьпостi зз95
3100Чпстхit Dуt гDошовпх коштiв ]л 3BrTnlrrr псрlод
3405 1

Змишок копmв на початок роý,
BTrrш зrriни в9лютr ,rж ýpclB на залишок коштв з410

з4]5 I 1

KepiBHIiK

ГоJовнпй бухг

Б9рб}.lь o.|eKcaH tn О,lсlовllч

Бýг6] |ь o.|eýcaяln О.lеl Oвltч



]7nlcTBo П!бJiчпс ЛкпiопеDпс Товдр!ство "ЗНКIФ "РАТИБОР''

Дата (piK, чiсяць, чпсло)

код.l
20l б

зз516.125в сдрпUу

Стаття

Скорlrгований зми_

]з_rпшок ва початок

i{,.рllгчваяня:

a: ::lпiи

,__l ]\пни

Звiт про в.Iдсяпй капiтш
зд PiK 2015 р.

<Dор!д м;l кодзадкудГ tBotooi_l

)

)

)

Чtrстпй прибуток
::.нток) за звiтниir

I:]ш}ti{ сукчпнпй
:,r r il за звiтяrй

__ ].:rкia (\,цiнка)
: i-1!.ов,ý iHcTц eHTiB

-:i ]пIпенr K\pcoBl
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активlв

a : j л olir прибутку:
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.rlrъаюlя прибlтк_ч-
j : : :-aСТРOВаНОГО
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::.i:}la lo бюджет},

,.,lj чисrого прйб}ткi
:j :-lipcнrrl

Додат-
ковий

каfliтдл

Нерозпо-
дЙеЕлй

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

l ззз з6?
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Барбуль Олексаrrдр Олегович

Барбуль олексаtrдр 0леrович



lo приNItтки до ФltlАнсоl]оi звI,Iнос.II лАт (знкlФ <рА.l,иБор>
що ]акilгrпвся З1 грулIIя 2015 рок}

1. зnz.L:lbпa iq4,op aцi,
Iт},БJ.IIчпЕ дк_цlонЕрItЕ тоIt,\рпство ,,3лкрrlтltii п[дIвIiрсllФIковАlхIii
NОРпоРАТИI}нИЙ ltlвЕСТllцЛiНПЙ фоНД ''рАТIlБор'', (IIадtLпi 

'(DOн]])б)ло 
створене :]]

травня ]005 рок} (rаJlис у СJино\,! _]ep,KaBl]o\l\ pc|cTpi i!cIиTvTirj clli.ll, iого lнtsест\ваIIн,\;:-loj,.(B1,oulB .V l,i-'"|, l, l i, J''0lI o,n пl ,в,,(с.hh| .о|,.,tshu oi;e,c г\ilr.TlrryTiB спirlьного iHrrcc'}RaHHr, Bиr.rIl!,.]1epжaB,IoIo K(]\{icr.'.) j цiJпJих IIалерr* l! ф(,н]ового рин;;,
С I рок,,1iя,Iьностi Фон.1) ] з .] 1.0_5 ](]05р, to ] 1,0s,]0З()р.

К)ри,lична адрсса Фонд)': 0] ]З] \,. Iiиiв. в\л. К)ц,зова. б},_1, lll ],
Фопд знахолtлтъся в управлiнrli тоI]АриствА з оБN,lЕжЕIIоlо вIдIоtslлАльнIстIо,компднlя з упрлвJtiння дкlивдNIи ,,ФlнгрIl], (дlli TUB (куд (Фlнl ttllr),
\Iiсцезнаход7iеIпИ l'OB (КУА (ФiJlгрillr: .1902;, чic0,сl Лll проllеlровсыi, lцlоспсjiт Iiaprla N'llprica.
a} _]ипок 22,

Фон,] з,лiйснюЕ iнвестицiйнч.,tiяльнiсlь lle nl:rc.r.aBi Реглаrrентr.l l.ч, Illвестйцiйяо] fеклараllli.'lкий
],rrBepлnicнo НагJядовt]Ю ра_,lою ]oB.lpllcгBll: IIpoToKo,1 j\-q ]:]]l2]20],1 Bi-l ]],l2,]01-1p та зrriн lrl
]rього, r )ра\\,ваяllя\l обN]сriснь, закоtiоv }'краil]и (]lpo lrlсlи ) lл cll1,11,1loll)

Ф"н, irrBccr1' Nошlи в корпораlиddi пров.r, ч.ннi попсои :l П iншi :lкrипИ Ье ,rjupor,e,ri .инл.rrl
]хконодавствоIt Украiни. Ilрiоритетltttлt с iнвестtвання в raкi лал}.ri наро]lцо r (Jсllо:rlрсгва як
хго\lисJовjсть, тт]анспор1. зв'язоJr. бr liвrrl rTBo, ci:bcrlc rоrппlэрство, торг]п]я. rpiHaHcoBa та
:трахова лiяльнiсть,

2. ЕRппиiчне е|фовпulе, в y.ltoBa_t яtitlzо Фоlli зoiiiCH x,cB|lo lrfu.lыliсп!,.

ряrики] заrlеri(нiстl, динаrriки розвиrrtr pealыrOro сек.rора сконо\]iки Украlни Br! кон юнкl.\ри lra
_о,оtsи\ loB_pH.1\ ] Jllгl.s,]ьни\ г,],lк_\, trK,|r+i вi l \,,:l, lBl\ ,,,|и,,l || l,Ull.l\ lJ пг^ \,U]hJ
:iтчизняного експорт_r,; зростаIlп' обсrг\ ]lерriавного борD 

'i 
витрат на Його обсл},говування лри

],jeper(eнBi необхiдlIостi в нових запо]йченIlяХi висока пито\iа вага r,витра.l.нiй чзст'lнr дср?r\Jвн{rго
]юлкету поточних перп]очерl.ових витрпr, янi не пiд,lягJlоть chupuчclrllloj а l.акоrк витрат l1o
:rHaJlc!'BaнHK) опоссреJковапогО бюд;tетrrогО дсфiцит1: вiд'сьIlrе са-lьдо торгоl]оtо ба:lанс), rrto
. B,-..l lис,i 1_ 1,,l1li,.ill.й oar.H. i r,,,1,1 ll\,] :JBl, h-] ll i l.,Ii ичUн,рhU lри,в( е ,

i!]lа]ьшогО нароц\ваннЯ BajloBO]O roRl]iJJlHbor.o борг1: висока чrr.,rивiсть пirприсмс,rв Укра?IIи ,Lo
,;lJTevHп\ та iндивi.lr л,rьних ризllкiв. rцс, cTplIrr]c вi,tнов.rеrлlя cltoHorIiKи. t] ]lоI,:,чном) рLlцi лllr,ulивr
:;l;ики в iHBecTlBar rri rrоштiв в rrirltri Lrlllr!pli.\lilcl|rjB }'Kpa]rlп

1. ln.\L l LHo nclloql 4,оl,.|ц вllцпя 4liH,ш|, B,l lBiпtllocпli.

-l.l, Jоt пцliрпе пооп!tплt пtа BiottoBiotti,lпt, V( ФЗ
)lIlaнcoвa звiтнiсlЬ Фон:rr' е фiнансовоlо зпilнrс tHJ rtrгall HUlU лгllз lilч(ннл. як;L с4)орпlована з \leтoIo
: :lовiрногО по]rання фiI]ансовоI1) стхlц. фiнансових pcl\jrLTaTiB дiя,lыlilстi rl lрOшOвл! пот0l\lв
: l, llя l, l.&,l,,ll q iнфог!ll r r r r, rpc1 lирl (,l^ ,| нUгис\R.,li" 'lгr rгl йlqп, hи.I

:.:_]но\{iчних piIпellb.

:i ,зцептr'аlьнокl о.Ilовою (riJlallcoвoi lBirrlocTi Фон_lr la piK. цо lакrlrчllвся З1 грl;ня 20l5 рок1. с
'.j ;кltароднi еlанцауи фiнансоRоi rBjlHocri (МСсDЗ), пк]ючак)чll \1i;r,H.rpo.rHr tTllrl;pllr
',rrптерського облiк} (МСБО) la 1.I\uilчеJlIIя (lil-NIФЗ, llK'l). пиJанi PaJoro з NljrlllарO'rни\
, :tt:rapriB бrхга"r' ,ерс ько го об-liк\ (I'\4('БО). в редакl(ii чllннiй rra 0l сiчня ]0l5 poll}. цо офiцiiiно
:iрll]1юдненIli на веб-сайтi MirricTcpcIBa (rilrallciB Украiни.

L'l|oтoBleHa Фонлоll (lirraлcoBa звiгнiсть чiтко та без бчIь-rlких з.lстерсr(снь Bi_rrroBiд.rt Bcirl
..,,,1!]га\l чинниХ Nlc'{I)'] J врах}ваIIJlяп1 зNliн, BHeceIll]x Р}lLБо cтaHo\l на 0L с]чl,я 20i5 pclrry.

-iл\,ання якllх забс]IIеч\с достоtsiрне ll(]:lаllrlя irrфсlрvачii в фiIIансовiй rBiTIlo. ri. i c.lIlc. .1Uр(чноl
. ваll.i. l.,lBl,i1,1 .,o,\\l lu] l |\, li

:-.jфopM\BaHHi()illallcoвol'rBilH(l. it]l, rL lcp_l r,lBcll l.Lnr,|\ jl\]|],t\llL ]1.1i(l( l.],lbH1l\ ]!лOно_lлtsчи\ ll
]rjэтивних aKTiB lцо_rо opгatlilllLlii ll(rсннч ,,\r -1ll(P(bK ]l ,,tr-.r L.r lJ tк-Ill,]ання фjlIJlrс.в(,l: l.,;Ti в yKpaiHi, якi lle про.Iирiчаlь ви\,ога\l NlСФЗ



-1.2. МСФЗ, якi прuйнrllпi, (L,le u|е не rшбJ):lч чuнносtпi

В складi МСФЗ. оir]цiЙно навелеItих на ве6-саЙтi MiHioтepclвa фiнаllсiв yкpaiн11, опрllлюднен0 Talil
станларти як \1СФЗ 9 <Фiнансовi ittструIlснти) та ]\{СФЗ ]4 rrВiлстрочеlli рах}нки тарифпого
рсгуlкrвання). якi Riпповiлно пабYваюl'ь чиlllIостi 01 сiчня 2016 рок), та 01 сiчня 2018 рокт.
За рiшеннялr кср]вницlва Фопд\,]\1СФЗ 1.1 (Ri,lстрочеI]i раtунки тарифного реl!,lюванIlя, ло дати
rrабуття чиянос,t,i 8е застосов!с.гься. Лострокове застос\вання цього стандарт,не вплинч.Ilо би па
фiнаrrсов1 звiтнiсr'ь lовариства за IIepio,,r- IIlo закiнч\сгься _]1 Iр!,rня 20l5 рок\. оскiльки Товарисlво
lrc в\о:rи'l,ь в cd]ep\ ,lri Ilього стаIlдарт\,.

Оскirlьки застос}ванн' МСФЗ paJIiLIrc.rJlи нJб}ття чиннUстl дозволясться, го KepiBllиI!TBoNI Фонд}
прLйJlято рiшення IIро ]астос\вання I\IСФЗ 9 (ФiIlапсовi iнстр\,\lснти) до {Ьiнансови\ звiтiв Фонд\ ]а
перiо;1. що закiI|ч},сться З1 гр\'дня 20]5 роц,. МСФЗ 9 впровадлrу€ HoBi виrrоги.lо Lпасифiкацii та
оцiIки фiнансовиХ активiв iзобов'язанЬ. ToIv поJопiсння цього стапдарIу с}тт€во впjlивае lla
driIlaпcoвy rвirнicl b Фонд},

3,-l. Bclпlпttt поtlаtчtя звilпllоспi пш ф!нI:цiопLlьltо вапllлпч, L.пl),пit!ь окр!z.lення

I]rLlKл,a подаlпiя звi1,1;осr,i BifnoBi,,ta. ф!I{кцiонапьвiй BaJIoTi. яliокr с нацiонаrыrа в.tпюта Украiни
l,l,п|lо, lк,а lс |1 \ ,,|., ,,|\ lIl1,1c lr lг\l lel ,l\ ,,,U, ll,\ llLч,I

3,1, Лlluп.уцlа1111g прб 6! llh,tlP|Btl il-пlb оiя.lьпосllli

'D lal -o,u "b,Lri.lb Ф.нl) п,,lоl^п,lсн,| в.lхоlячJ , llриll)ш<ння бе,r rpcpBHo..i riял"носri.
вiдповjдно до якого реапiзацiя аIсивiв i полашеlпIя зобов'язань вiдб},ваеться в ходi звичайIIоf
:lir]bнocтi, ФiнаIlсова звiтнiстъ не вIспючас кориг_\,ваннr, якi rrеобхiлно бl,ло б провести в ToMv
випа,lк}- якбп {)оIIд lrc \lo],jlo продовriити полацьшс здiйонеIпIя фiнансово-l.осподарськоi дlялыlостi
Ri Iлов; lHo 1J llp,] ruи, riB Г,с,перерпно. ri riл,rbHocri,

.| 5, PitueHttл пtltl , пперфкlння |,iHпHt Blj laiп lц1lli

(DiHaHcoBa зЕilнiсIь Фонд\ б},1е затRердr(сна I]иrциNl оргаIiо\r Фон,ц! (загальнi зборн aKuioHepiB). Ili
}часники Фонд}. lri iяrrri особrr нс \lаюlь права вносити ]NtiH' ло цiсi фirrаrlсовоr ]BlTHocTl пiсi' ]j'

затвсрдriсннr,

з,6, ]l,ilлнпй п?ttiц' 4lilIпttcoBo| lвitппоспli

Звir,нилr перiодопr, за який форr,rусться фiнзнсовп звiтнiсть, вна,hltLься KtLleHlapHиii piK. тобто перiод
з 0] оiчнл по ] ] гр!дня 20l5 року.

1. С! пlпl.вi по.,lо7lсецt lя обjiкuпi по.1 iпl uхч

1. I. J,l.'(Llbпi по, lоJhеlll|я tчрlйl |цi. l iKlп,ll.\( по. titlluK

1. l. I. оспова фор llI Bo!!tB об. l iKoB|Di пlt. l iпIllK

Ud,lnoBa п,,|, l:,r - коt,tгеtн:прl,|,ll,пи, осповll, lо\lпв,еl,^.li, прази. а 1.1 llpaKlll,ia. l1LlL)(oB.l.i
с},б'скто\l господарюванl]я при сlспаданнi та поданнi фiнансовоТ звiтностi, МСФЗ наво.]lrгь облiкоRч
полiтикч, якi, за висновко}! РМСБО, дак)ть зNlоry ск-rасти,гаку фiнансову звiтltiсть. яка мiститиме
дорсчн\ та дос,lовiрну iнформачirо про onepallii, iншi rrorri та \ \lови. Jo )Ibllx вони застосовуються,
Iа,\ лJлilик\ н\ L]li l ,а.lU.ов}ваlи, qк llо вп,lивiхlасlUL}в]нl ч,llе-}"гl.ви\l
()бJiкова полiтиI(а 4)онх} роrроб,lена та затверлпiсна керiвництвоNt Тов (кУА (Фiнlрiв,,
вr,LIIовiлно jro вимог NlсБо 8 (облiковi по]lil,ики. зlliни в обjl]кових оцiнкаr та лолrилкил та irlrци\
чинних ]\1СФЗ, loKpe\la. \,ТСФЗ 9 (Фiнаноовi iнстрllrеlIтиl,. який заOтосов\,.ться Товариством ранiше
.lати наб\,ття чинносli,

4.1.2. Iltфор.паlliя про ,.niHu в oi.liK,tёux по.lilпчкlх

Фонд обирас та засlосову€ cBoi облiковi по"liтики послiдовно для полiбних операцii', iнших подiТ або
yYoB. якп{о 14СФЗ ко,lкретпо ве виIJагае або нс дозволяс !изiачення категорii статей. для яких iншi
полiтики NlФк}ть б}ти лорсчниNlи,

4.1.З, Фор!ла lпа llазвu фitlаllсовllt звiпliв

Перелiк та нzrзви форм фiнансовоi звiтностi Фонду вiдповiдаlоть виl\rоIаNI. ЕстаЕов-]еЕим IlП(С)БО 1

llЗагаlьнi випtоги lo t!iHaHcoBo'i звiтttостill,
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1.1.1. Мепоаа поlан я iнФорлацii ), фiнаllсовltх звir\l(Ll

1i]Io нП(С)БО 
,l Звil про с}'к},пllиit дохiд псредбачас llодаIlнll Rиlрат) визнаних \ Ilриб}.rку або]олтк\,. за LlасифiкаЦiсю. основаною,.IIа N{етолi ''собiвартос.lj pea:,i.a,riT''. ,'i_Lno ., oinu-onrpu,u

']::,]9т]"* 
вiдIювiJно Jo ]r ф]}lкцiй як частини .oO;"up,"-i'.,". ;;;;,,",;", витрат на зб}"r.абозlrttнlстративнr riя:lьнicTb,

I1реlставленIIЯ l,роrпових потокiВ пiд опсрац]йво],lijrJl,'lостi \' ЗRili про р}х rроuIових коштiпr_liйснюстьсЯ iз зас,r.осlвання:rI пря\lого Nlcтoд,l зl lдНо з яки\l l]озкривастъс, iIIфор\Iацiя хро ocHoB]IitlJ(.] Hi]l\oL}tel,b ,DоlUUви\ {ош|,! цl ts,l llal lгJшJпl \ }iolUllB, ll q ,р\] lUя l,pJ .a ioon ,,, ,Ipomoвllx надхолrкеIlь та гроUjовr1х вип,1.1T фОрп]\.ть(я |ra пilстзвi об;riковиl :записiв rТlонд}'.

1.2. об:йQвi llo.1iпlu\u ulоiо фiнаltсоапt itlспцry.llенпliв
1. 2. 1. Первiспе Buj пан нл ф iH ацсовuх i t rcп|f,пен lrliB

Ilo\i,lHi фiнаIlсовi ilrcTp,rrcHTИ псрвiсrrо визrrаrоrься зit справе,тивоlо BapTicl}O, iJc1 rншi tфiпанссtвi
llrсIр\,l!1снти ncp'icllL] визllакrться ]а сппэв(l lин!h nipTl(Ttt, t\гJ\\ранняir виrрат.якi 61,:rи rroHeccHi
L,лрUвеlспч] JllroJ,|'-l, П, l]d(|. l,'(l ll].l .lJ, lс,,ll.п,i BJгlU.,l ,l,и пcpРl(,ll\l. Br1l,,]nl l]/,

:]]:r1l: _!|т:l-- чи збиток 1lри пcpbltl0\l) виJн.Lllllr вр.t\!ь\.ть!Jl Гl,,onu в ,.", BLltlllfк\. ,lкllol,Hvc рlзпиця \{l,{i справедJивою BaPTicTIo iIliпою опсраIlii. якl \lоriлIlво пiJlвс1).1lrlи lсll\lUчIl\lL'.]очllи\L1 Dичкпаи\lи ^гср,|,l:я.,и illLlг\\lJ,r ]. l ;о \.е, , |,|.|у , _riрl,и. r,1,1 яk;\використову€l.ься тiльки вiдкрп.Iа риlпiOва ilIформацЬ,

Bci операцi'i по придбаrrttю чи npolani\, фiIIаноових активiв. яrti лерсдбачакrr.ь здiIiснеIпlя ollepalIii
,lротяl,о\l перiод\. tsll]lIal]cнoгo зliNоJlоrавствоi\I або pлllKo\1, ou,,"",n.,,"u rla даr,r,здiЙснеrrrlя orrepalrii]т!rбто на дац,. коли ФоIIд зобоtr'яз\.ть!ll J.lйс;итlr Uперпцrlо 

'" 
,Pini.i*u., активоrt. тоб,ru

вllIIикре,lн l пгаRа lij l ,оиvi,lр)l :ll, |,,, :l- ,J.iо",."ач| о,1,1 rc ., сге lil,,!
Bci iншi операIlii к)пiВлi-продах) визнаll)тьс, на ла,1.\ розрах\ liK\,. прll цьоllr зrlirra BapTocTi за перiо_r
\1ljti лаl,о}о визнаIlJIя зобов'лзаrrlrя l дaToro розрахrнкr,:
1, не визнаеться по вiлноlпеннrо до aKTltBiB. якi ви]наlо ься rn первi(ноlо в ртr!Lю чи а\IортизоRаноJо
вартiстю;

i "i]:i:]:." ]hiнaнtuni р(l\,пьlаlи д]lя Iорrових цiнних lrаперiв. похiдних фiпансових],ID\\Iенllвl1llhUlи\U,н,lll(Jв]\.l, l,iP , JггdвеllllвJь^п pric ro. rч,rrчrll Bi r, ipa,I.1lb ,.. в
--]lнансових рсз\,льтатiв:

З \ виладк} аliтивiв. к.lасифiкL]вlrllll), ]ljlя по_lа,lыпоl0 лро]rаri}. виlJlаfгься в cKJa,Ll каlllт..rп\.
.l якцо ФоIiЛ лrас. rrarlip iлlorle )tрим}lJаl.и до llогilшеIll1п борговi ILiHlri Ilallcpll. Talii фl}1.1lrсовiLIlсlр}l\1снти кrtасифiк)tоться як raKi, Lucl },триtl\]оlься до п(Jlдше,lllr, c)iH.lHt!nL Jl\lлви. ц(J
}три\r)lотьсЯ до погашеIIняl спочатк\, визгlаIоться ]а справедjlйвоIо вартjстю. плюс витраги.,:,lпосередпьо лов'я]анi з lцrоRсленням oIlepaцii, ПicJr, псрвiсIlоrо un.rnunn;, o"nu .,цlнюlотьсr] за

:l,]]]:,:::".. BapricTn,з внкорист-rl]н,\l \lclo]l! ефективноi RiдсотковOi ставки. 'Jа вираI)вання\,,l ;lB в,| ,чеl,]lJl пq l;) ,.q"иl. 1,1o,.l:,,.,,- пео\ ,cr],rK, ri,, \ll,i\l\l-,oJ
_]гашеIпи ) c}lli, rло псревиrц\с icтolrI\ IIсзщовl.o lо датIr i\ lюлхll]снI]я. ПРИЗВе,'lС ]lo:J;).lilасификацi'i Bcix iнвесr.ицiй. чтримrваrtих до логашеЕняt Ila iнвесl.ицii, Еаявl11для продаj,к), IIe:-,лLllю;ке запобirти Колlланi'i kтасифiк\.вати iпвестицiйнi uiHlri rIапсри } "nn.., 

.,"nn* Iло. u].]явностl дlя прода)ку. лротяго\l поточного та:IвоI ]Iаст\,пни\ фiн",,совп* poniu.
1. :. 2, Зпецi епнr1 llil \IH сов lL\ акпlulj i в

i.1;;тки вiл зlrецiненrrя визна}отьс, r, c}.rrlli прибlтrir чп lбIrlк) За piK lK] MlPI lx EllHиKHcIltljl в]j]!]lbтaTi олпiеi чп бiJLIпе подiй ((rбиткови\ подii],). цо вi,ra},-rися пiс.lя пepBIlJпlo]o визIlllнl]я1iнсового,,lктив) та BllпllBJhr'b н. розмiр ебо тср\,illи Polptlx\ lIJioBи\ \lriiб\тнiх потоrtiв, яrtlrlaн' ] ф,l:lн.пРJ.' 1lр\l,\lи чll,,l l_,,Pl \ ;. ,,,;_,1р^ 
"";n",,.'lliч.пп(n(''r'.rrиrru:riЯ^'''.I,'ll,1'

_ .iнсовL]го llктив\, IJlo оцiнсни\ lla irlrr вrrarbH и..roBi, ieзill .и;rl. B,1 lого. с lакий актип.lBl:rra:lbHo с},псви\1 чи н], Birl вlсrкl,rасrься в грllrr фiнаrrсових aKTtiBiB з по!iбtIи\tи
'.]]liiтеРИстика\lи креfитного ризиrtl i lя lрlп.r оцirlrutrь.я н. п|tc_l\|el rlliLlilleHjlя lla ко.qекrивl] i]

".'1Hi фаk,тори. на якi Фонд зва,{tа. визJlачак)чи чи с фil]аIIсOвий 1ктив ]неlliнени\I це iloro,- 
- чеhl,й(:|пс,|:| l,л{|иаiс|ь|,.l,:,jI ii,|-,еlпL,,.,,| ,l,,l /,|о,|iлс|||1|.,]л,

.cttoBHi критсрii, Iцо с пi]rcтaBoK).,1,]'I ви]начеIlня IIаrвJlUх об'aкгивIlх\ ознак збиlк) B]l
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Illсlя визнаннЯ з]\]еншенЕЯ корисIIостl] 1о попередIпrО визнаIlий rбиlок вiд зNlсншеннп корл(н, (Ti
сторну€ться за рах}нОк кориц,ваяня резервiR. С}аlа сторнування визнасться } llриб)тку чи збитку, У
разi неможливосl,i пoвepHeI'IlrI лебiторськоi' заборl.оваIiостi вона спису€l.ься за Par(yHOK grвореного
ое ,епп} на покги п я tби, KiB Bi l a\!e]llx. чhя лпгиснос li,
j]cбiropcr,Ka ,аборJованiсll. !toА( .]\ lи В l1ll..llrba яК l]la. ц. U_riH|., ]ь!ч .l Jп|lJ,С,,lИ,olo ВаГ,ijlо l
вi'lобра}кеlltlя\l р<0,1ьlаг) лереuu,нNи r прrrбlrкl Jбо ,биlк). якlllп laýc п-и1,1lllсння },с) в.г tr<o
значно зIIеншуе невiДповiднiсть ol(iJlKи чи Визнання (яку iнко;rи rrазивають (IIе},зl Uд?п<нiстк, о,lлrк1"1.

''lo 
iнакше виIlикIIс Bнacjlilo' оIIiIповання активiп або зобов'язань чи визIlаlrня lIриб\,ткiв або збиткits

за ниlrи па рiзних пiдставах.

ПUl"lьшаоUiьк" l<il,.гс,,hо],ari pr"B:rr ,l i.l "п-, ".,r,n\l,p:lB<_,yB, ll,bxll !lru. чк,j l,|,iB,lo,

У разi з\liн справеlлиRоi BapTocTi ,lебiторсъкоi заборговаtlосli. цо NlaloTb мiсце на звiтн1 да1. TaKi
Al iни tsи,нtrкl ll ся ) лрио\l к) lзiи lK) , .пirr ., u rrepiu rr,

4.5. ФiltoltcoBi акDluбu, ulo оцhlюнll1lьLrl :Ja справеliuвоп варпliспlкl, з вiОобрlJtrcння.п рез!:hmопU
пеtlеоцillк у прабупt|у або збuп i|-

7]о фiнансовиХ актиtsjts. щО оI(iпюlоlьсЯ ,la справедJlлвOк) вартiстю. з в i rоб ра;ltснняrr рсзl,rьr.rг1
переоцiнки } лри6\,тк} або ]битк\. вiлIlосятьс, акцii та ла'i (час I киl господарськи\ lL]варисrв,
Пi.лчrrервiсrrоrо"и,нJll ч lопарl1.1в,о rir н r r.гр Bc,rr п r Brpri.r,-
Справедлива Bapтicтb акцiй, якi BHecer i lu бiр,r,овог" с lисl.). оцillоtlьсл за бiряlовиN] KypcoN]
орг iiзатора1,оргiвлi,

я(щоакllii\l1kJlьJбil .,i rr,rrt qк b.r u чU.,. поlаl,,з_lорi lUгliPli лрирJ гl\\lh\ F.I.IUJ]ii]l,и"iB | |]

iпструлrенти оцiнюються за KypcoNl La ocHoBHoI{y риIпý л]Ul цього атiтивY або, за вiдсутllостj
основноло риIпql на найоприятливjшоI1! ринк) для Hb01.o, За вiдс\,r.носl.i (в]lчеllь lla bopll!lb
г.lи'lс,l.ЬolU.pJrUк'l:lollcv\l.d.lJll.lв'''и'llи'.''l.'l.'r.p'uiч.'rp'

]а осноrниЙ ринок або. за Biцo\THocTi ос| L,пlr.1]орLlнк),rJi-ril!lриllllивl иl ринок,

П|и olliHUi сllр,'вс,lив.] пар,чсri ,:rив '1.1ocoq\ U,оjч чсr, ,а о.liныr, г-llro.r чк, Bi_,r"Bi rr* "обставина\l та лJя якиХ € досlатllьО ,:1aIlr1\. щоб оItillити сrlравеллив1' Bapl (lb, Nак(ич j_\вчи
в,],{ lрис аь|'я,|^г( HrrrBi tриrиt ,rrr , .l rl rr.ri,rb i,,l]l,up,lJl.,Hllo ,1l\|_,ljlи\ вIl] lи\ ltrh|.\,

Оцiнка акцiй, п{о вхоляI ь до складу аil.ивiв'l'овариства 1.а переб},RаIоть у бiрховоrrу списку
органiзатораторliеliiприцьо]\]\,11сNlаюIьвизначеIrогобiр;rtовогок},рс}нt!аl]оцlllпи.:lд]llсIlLостl,с)L
за осl анньою бмаIlсовокt BapTicTKl.

.:Irя оцiнки акцiй, IIlo вlо:lяlь ло cк:la,1) aliT]пJ]B Товариства та нс rrepeбr,BaroTb ),бiрriовоrl! сIlиск\
op|aHi:aTopa торгiвлi. l,а l]aiв (часток) госпо_rарських топарйсlв ra обме;tсниl сlбс,r.авин набlrижеrr,lr.l
оIliнkою сIIраведJиRоТ партостi мо;ке бlти собiвартiсlь, Це lro;rtc бr,rи.годj. коли наяRllоi ocT,lHHbUi
iнфорпrачii rlедостатньо. цоб виlliачитIl сllравеr,lив},Rартiсrь. або коiи ]сп\,€ шпрокий.riirllr]Oн
\lоrсцивих оцiнок справелливоi Baploc I i. а с(lбiвартiсть е нrrйкраrIlоlо оlliнliою сlrрхвtдливоl BnpT{)cTL \
цьоrчу дiапазоlIi.

Якцо с пiдс'Iави ввiL,.riати, що бмансова BllpT](Tb с)тт.по вi!рrlнястьс,r Hil .rLрlвед,lивоi, Товариство
визlIача€ спраЕедливУ BapTic,rъ за цолоNlогоlО iIrших rlетодiВ оцiнки, I]iдхилеl]llЯ МОr$ть б\rи
;rrtoB,'reHi значrlиrrИ зпlilrаlrи у r}iHaHcLlBoM! cтaнi e\liIeHTa теlабо з\liнаNlи коlI']онl,т\ри pllнl.iв, H.t
яклr erriTellT здiйснюс свою лiяjlыI]сl ь. а r.aKo;lt зьliнаrlл r rtlH'KllrKTvpi фондовоrч llиr лl.
, ]|,troellиBa..lpl,! oal Ull., лб lr,,]l .,r,rr <, } ^\l, , чкl п,,lоlкпl
r(] списк} e\liIeHTiB. Itto tlаюIь оll]i]tки 4]rKlиlrrIoct'i. ви]]lачаa.ьс,l iз rparrBaltrllllr н,Lчвнtlсl с p]lKru
вi_rновJеIlIIя обir) ,r,аких цirltlих natrcpiB, наяRl]остiфiIlансово],jвiтIlостi lаки\ eMiтerlTiп. рез)лl,т.lтrв l\
ti.,tttocri,o, к\вhl lo lla lxo лL l, \1, 1,'\ ll, c,J,l, \l ,,l ,l\ р llil
t,6, OdliKoB,t п,t.titпuKll utooo tI!пппlк_| Hll п|пIiJ'п1llк

Вптрати з лодатк5,на lIрибуток являlотъ собою cvNl} витрат з пLr,гочноIо подхтк\,

IlU]оrlIийло,lJlJквиlнJчJllLсяql.с\\l1,1оl,,lк,ddапгrГ\l,,l..*чrri rrчrзrчr"сr ,,r,ilBiJJKo,)P_,1.1lo)
ll]tllo оподатIФваноlо llриб),ткr (збитку) ]а rtsil,ний ll.рiод ПоточlIi виlраl.и'I'()вllристRа ]а лодJтк,lvи
.l]]рахов\'юl,ься з використаLпlя\] llо]аIкових ставок. чпllни\ (або в oclloBJlo\J} чиllIlи\) Ila.lal)
i1,1lHc1,

з,,.lpn'e,Ii ||J|x|лutsi t,,i,,вя{, |,| пl j'|,, b.q. чl ,,l!вr. ro, rrt ,t, b.,r lч,п ,виr 1i,rиr ь, r,

,|o,,|U,D о| ^|аi|.,\оJ,|ыо, lji ,.,J,,,. ll l,,Ilb,,,, l,.1,1ви ви Htrdlllcq l5,,ацв,rньчч iчо,rрно.,
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I]аяtsностi в, маЙбуlньо\!у ополатковуваного приб)тку! за par}Hoк якою llloж}.тb 6}ти використанil!l\lчасовi рiзницi, цо пi,lлrl itlo.b вирах},ваIппо, Б-ансппа uop.icro uiдсrрочснп* пода.пових активiвлерсlJяла€ться IIа Koriпv дат\,й зN]енш\стьс, в тiй пripi, у якiй бi,rьше lre icHyc йMuBlpнocтi того, цоil}лс отриманиЙ оIlодатIФваIIиЙ приб]-lок. достатнrй, цоб,lозволити o""opnarur.n вигоду вiд
в1]1сГроченого поIатковоl.о aKl ив) поввiстIо або часrково.

I]ilстрочсний ЛО]rаток р]irзра\ов\,.ться за lIодаткови[Jи ставкllьlи. якi. яl( очiкусться, б},дуть
застосовуватися в пcpioli рсl]liзаIlri tsifповiлних ак,]ивiв або зобов'язань, Товариство визнае ло,гочlI1та
п]:tсrрочснi llо]lат'(и'lк виl.рати або loxiJ i вкJюча€ в Ilриб},ток або збиток за звlтний перiол, oKpiM
випалкiв) коrlи llодатки tsиникак)ть Riд оllерацiй або полiй, якi визнаlоться лрямо ) Brrac'oM} Kaпi.fuli
або вiд об'€днпнIlя бiзнесу,

Товарлство визнас по,tочнi та вiдстроченi полаIки 1,KaпiTa,ri. якIцо I]одаток напеr(иIь до статей1 якi
вiдобраrкеIlо бсзlюсередньо v власно\,у KalIiTiLпi в ToI },ca]\,loNl)/ чи в iнпrому перiодi,
якцо рiчний дохiд за рiчIlий звiтllий (Ilолатковий] псрiо,l не персвицчс 20 \lлIl, rpн, нс
застосовувати кориг) ваrrня фiIrаrlсового рсзrлыгаry до оло.,iатк\ ваIIня на рiзничi. згiлно з ПКУ
1.8.IHtlti засtпосуваtttIя ot,,liKoaoi п0.1iлп кu, u\о с lорецtlилlч d--lя розуjliннrt фiltансовоi звimноL.lпi
4.8.1:Iохоiп пlо вч цпч l
l'lоrоди та вrtt,рати визнаються за \lетолопl нiрахування.

Дохii це зб]lъшення еконоlliчIlих вигi/] протяrоN] облiковоло псрiоду у виглялl налходженЕя чи
збijlьшеIпIя ]iорисIIостi акгивiв або \,виг-lrji ]l!IеншенIIя зобов'язан;, paalu,o.u.nn, чого. збiльшенliя,r;cr;r акtив,в. ,] пинfllкU\,l .бi.rьшеr r,ч,,roB'q,lHo о ,пl с.ь,j!r\,l,|сьикiв,
до\iд визIIасться r,зпiтi rIpo приб)тки та збитки за умови вiJповiдностi визначеllня та критерiя]\l
визIlа]шя, визlJаllJiя до\оi}'вi:rб},васться оlIlочасно ] Rl,]нанllя\l збiльшсння активiв або зIrенlпення

До\i] пiл хродаri) фiнансоRL1\ lHcrp),\lcHliB, iIIвсстицiйIlоi Hep\\ovocтi або iншиr ак.lивlв визIIаеться
\ пг,1]\ L,) .,]о ,;1,1K\'" г:l,'-il UB,l le,1,1q ьс]\ lавс,]е.lи\ l,L i}\l^"
а) aDоIц перелап xoK),пIleBi cyTTeBi ризики i виналороди, пов'язанi з власнiсто на фiнансоRийir,.rp5,reg, lHBLc1.1Ulll,|J H\p}\ovi.IbJd,, i|,mi JьLlви,
б) за ФондоIl не зацишасться aнi подмьшс ччасть rлраплiннi персонапо\l \ форNli. яка зtrзвичай
пов'язана З воjlолiнняNl, aHi ефективниЙ кон,l'роль за проланими фiнансЬвиNtи iнстр\\!енталtи.
iнвестичiйrlою Hepr хо\{iстю або iншиNlи актIlваýlи:
в) c!'Nl}' доход}, м ori I ]а :lос,гов ipнo оцiнити:
I ) Ймовiрно. utо no d)oHJ\ lIадiЙд!ть економiчrri 8иголи. пов'язаrli r операIliсю:
г) лиlрати,як]б),rлабоб),r!lьпоIlссснi}зв'язк}.]олерацiсlо, Iloriнa достовiрно оцlнити.
;{охir вiл падання пос"l1r вiдоброкасться в i\loMeHT виникIlення незмс)ltно Bi.l ]lыи надходriеншl
коштiв i визначасться. влходячи iз стчпепя завершеностi операцii з надання послlт на датч балавсу,

ливiлсrци визrrаrоться лохо,лоп!. коJи BcTaHoB:leHo право на отриrtання кош]jв,

lJиlратИ l]c зNlеншеIп]Ji екоIlоlljчниХ вигiд протягоМ облiковоrо перiолу у виг-lядi виб),ггя чи
а|,!ортизацii акгивiв або },виглядi виник,{сння зобов'я]ань, рез!льтатоNl чого с зменшенl|я чисIих
активiв. за виIlятком зrlенltlення. пов'язаноtо з Rиплаl.а\lи \1lacHllKa\l,

Виl,раlи визIIаюlься \ звiтi lIpo приб},lки та збигки за упlови вiлповiдностi визначснню та одночасно з
B,l, |,|||||о\| ,:i.lb, ,r,.нu. rчяаtt rBiB

Витрати IlегайнО визIIаIоться ),звiтi лро прибl'тки та збитки, liоли видаlки не надають }tайб}тнiх
сконоrIiчllих вигiд або толi та тiсю \,ipolo, якою п{айбутнi екоIlо\liчнi виголи не вiдповiдають або
псрсс,гають RjдповiлаI и визнанню як aKTtIBy у звiтi про фiнаIlсовий стап.

Витрати визIlаються r, звiтi rrpo приб)тки та збит\и TaKojK } тих випадках,
зобов'язання без визпання активу.

l3израти. поllссснi \,зв'язку r отриNlаlпiя\l доход}; визнак]ться \ loNly,l llсрiодi, пIо й вiдповiднi

1.8.2, y,lnбlti зобовrlзанпл пп акmчв .

Фонд не визна€ yMoBHi зобов'язання в звili llpo фillансовий стан Фонда. Iнформацlя лро )IIоsне
зобоR'я]анн' розкрипастьсr. якlцо \1о^пlивiсть вибуl-гя pec}pciB. якi втilrюють r,собi економiчrri
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зllго]и. не с вilцменокr, (DoH,1 Ile Bиrlla. }\,oBlIi активи, Стисла irrфорлlацЬr про \,lrlовнии алlив
!0]криваеться, кохи на,tхоФIiення екоltопIiчJlих вигiд е йrrовiрниrl.
5. Ефекlп зJlitl в обlliковiй попirпчцi, об:liковiЙ оцillцi nla вцправ,lеtulя cjllull€Bux поrlu,:'ок
ФоIц вперше застосував МСФЗ у 20lЗ роцi. У 2013,14 роцi зл]iн в облiковiй полiтиrli вiлrrовiлно доcro] J\ |aJtr.,b!и ця п,,]ан(сва lBill i. rb не -r,r.

6. ocчoаlti прlaп!u!е tв, 0цillкu lпо с.|фJIl:еttllя

Ilри пiдготовцi фiнансоRоi звiтпостi Фонr з,liйснюс оцiнку Ia приtl)rцення. як1 \iають вп:lив Ila:.lеrtенти фiнаlrсовоi ]Birнocтi. lр\lп\ючхсь на МСФl. N,]СБd Ia тrlмlчеrrrrя\, polpoa.lcH,l\
Kt,\liтcтo\l з I]lчNlачснь NlirKHapo;lIro; 1] llH(i,Bt l 

',,,nnn ," ,),r,,,.,,пu arа])llrrься l]a,lcO<lb1,o\]\ n.B,ri rr ilrLrи.,,,al. ,|.,,\, Ll, ,:l ]cl.\b,,1\-1.,-1,1lHпраr,t,,.п.,,г,,,oB.,nr.,n
рез\JьтатаNlи яких прийлlаютьс,] с},д7(ення lllo,1o балапсово] варюстi активiв та з,,iов.я-lrнь Iоч.l цr
р(rзрахункИ базуlоться на наявнiЙ 1'KepiBHиl,r,Ba iнфорvаlli'i про по,rочIIi llодii, фактичнi резl,-rьтатиvоrцть зрештоIо вiлрiзнятися вiд цих розрахункiв, 06;acTi. де TaKi с5д;лtенн-r с особливо ваrк-.1пвипи.
!]Lr,Iacтl! цО характериз!ються високи,u piBJIeM окладностi. lа областi. в'lки\ приryценllя I;
г , гdх} нки \lаю о ве,lике {llall<l нч,,lq l, llоlовнl.фll,анJJ,^i,BllHo,Ii,:| \4СФ]. |,JB\ ]eHl ниj,}i Je

6.]. С!йrепп, u|olo з.пit спрIвеi.,luсоI вlрплосlпi 4)iпанt,обlD. ахпlпвill
ПрогягоNlзвiт]lоlо20l5рокуперсоцit]кафjлаrrсовихактивlв i] ]а.l)чення\l lleзaIeжIlll\ оцlнювilч в l]L

к.рlвr,иurво Фон,1 ввана,, L_.,,i,,,bU"i ^,lill,,.] l a , l о у l } l U ( п l о . 9 п ] \,а| о.| .\|оь |U, |||,h,I
Ьlна'rсовиr jH:rorve'rriB, rеринч"'i '.о иГ'РаlltЬне JJl\ ll],,, к,^llов'.\l 1,1.(p( ov,|.,B'l(H.'lello(,'

а) вониз високи\l cT\Tleнe\l йNtовiрносli за]IIаIоть з\liII ] lLlиIiol1 чао),. оскiльклt оцlнки баз}lогься IIа
лрип5щеIпtях керiпlпIцrва lItoJo Bi,lctrrKoBrr\ стаtsок. Bojla]IlJыIOcli. зNliн Ba,lJоTHл\ K_!pcrB. поr,азникiв
кре.r итос проvотtнос l i конlрагеIпiв, кориг\яань пiл час orLiHKrl ilrc.rplllellTiB. а TaKoni специфiчни\
tr.обJивостей оIlерацiй: l а
lil вIllив зIliни R оцiнка\ на активи. BiloбporteHi п звiтl про (rirrапсовий cltH. а la|i.ri Ha.li]\(1.1ll
L влтрати) \loric б!ти зпачниNr,
Якби Фоrц викорисlовував iншi приrrlчеlrr цOд() RiJ!отковл\ ставок. волати]lьностi. K\DciB об\Jrн\
в:лIот. кр_едитноло рсfuингу контрагсlrl.а, дати оферти iкориг)вань tl|l час Lrц'нк!l ii,crplr,en.io,
бilьша абО пrенuIа зlriна в оцiнцi варгостi фiнансових irrcTpyMerrTiB 1,разi вiдсlтrrостi ринковиххL]lир\'вань ма-lа б iстотIиЙ вплив яа вiдобраrriений }'фiнансовiй звirностi .irtстий прл6,!т"к Ti з.,иr"к,
'. Розкр пlп|я ilцРор-чацii lllodo в хорцспйння спрiбеi1uсOi вtqпfuOi
-,l, .ИепоluкЧ оцillюваlчlЯ lпtl cxinпi iццi, вuкорцспхlнi d-ш *l.|аd ння оцiнок зо спрпбео.lцв(,н)

)_'rrl здiйснюс виклlочно безперервrri оц нки спгilве.],lивU] Bapl0! ll .rKTltBIL та 106ов.яrаlп,. тоб Io Talii
:_:jнки. якi ви\lагаюгЬся NlСФЗ 9 la МС(Т)З ]з \ зBiTi rrpo фiнансовuй cтall Hl] Kilicllb liоrкноло звrlноjо.': ,_-rr,

;,-l м-",в.; Т 

-

lобов'язань, Методиltи оuirIrовання
\ ]llнеltи\ !r

: рrdеl.ив,п
ьlоl]Jlч,

' , о i<otl,,1 l,r ,'\ Перьiсllа ,, по,,,,,,,,i _i, r,,

_\{етод
оцiIки

дохi]1IIий,

!]] ! тц!ц

Вr.rхiлнi;lаrri

I 

o,t,i.,ll"i -,г., HBi'

]. a]I]TiB
: ,,:анIlя)

(KpiM Первiсна
здiЙсIпо€l,ься

U ]]]llйнl ]Lл,l.оп к\

справедливо!J BapTicTro. яJ(а

дорiвню€ i\ IloNIiH.Lll,Hiй BaDToc riцц,]ц!!1]Lвзр]9! ll_ Lоцirrка лспоJит\' Дохi Ставки за дспо]итаN]и,
ефективяi ставки за

справсдrlивоIо варliсгк). яка

рсикапl,lilq} зllйспоЕIься за_ ý вптрагний lrрlанjзаторits торгiв

l

Ili



сllраtsеJ]lивою BapтlcTK) на лал
oIliIlKи

]Iepвic,la та попшLпlа оцiIIка До\r]ний KoHrpaKlHi
.lебiторськоi йrtовiрнiсть llоI,аlllення.

очiкуваrri Bxi,rrli грошовi

сllраведJивоlо Rартlспо. яка
зазuичай дорiвню€ цiнi оllерацii. в

ходj якоi б},в отриN{апий актив,
Под&lьша оцiнка iHcTplrreHTiB

],]lисIlIостьоя за справелIивок)
вартiстю, яка дор]пIпос BapTocTi
погаrпеlIня тобто cvrri о.liкчнаних
коIlтрактпих грошових потокiв на

llcpBicHa,la llода-lьlха oIli}llia
Jобоrr'я]ань

здlисню€ться за варт]ст]о

KoHTpaKTHi у\lови,
йNlовiрнiс-ль погаrпеlllIя.
очiкl ваrri ЕихiJнi

/1ебiтороька
заборгованiсть

ljиlр.llний

шовl потоки

7.2. Iцuli розкра]пп|л,

Слраведлива Bapтicтb

u|o tlu-llazoп lься МСФЗ

фiнансових iIlcTp],пlelITiR

l3 кОцiнко справеi,ltK rI ворmоспlЬl

в порiвняннi з i\ 6.Lпансовою вартiстю

дац, оцlнки. за
вiдсутIIостi визIIачеlIого
бiрr(ового ктрсу на дат,ч

вrtкористовуетъся
остання t5:шансова

BapTicTb. пirrи закриття
о rprio во го ,горгового дIiя

Балапсова BapTic,rb Справед.,rпва BapтicTb

2015 20l;l 2015 2014

1
,)-

3 1 5

Фiнаllсовi illвестицii 55689] 559501 55689] 5 5950,1

llоточ]Ii ilIвестицii ,locг!llHi ]1ля

IIродыý
0 jrr_i]60 0 ]65260

Грошовi кошlll та li екRiв[пеllти 1

Торговельна крсдиторська
laбoPloBaHicTb

24019 26.105 240l9 26405

Керiвницr,во Фонлу вRаr(а'], lцо Hnвe]leнi розкриття Iцоло застосчвання справе],lивоi Bapтocтi €

Jос,гаlнiNlи. i не вважас. що за NIежа[]и фiнансовоi звiтIlостi залишилась будь-яка сутr€ва iнфор}lацiя
xlo,fo засlос!ванIlя справедливоi Baplo(Ti. яь,а чоl:е 6}ти кориtllUlо -lлq корисl},вачiв фiнансовоi
звjтlrостi,

8.] ДовzосtlryоKooi 4)iIцDIсовi i Becl11llцii

С l,aнo\l па j 1 гру,rня 20 1 5 роху у Фо tlда на бarlaнci обjliковуються I Iаступн i до влостроковi ф iHaHooBi

ТIаиNlеll\ вхнн)l 2015 20r4
l(UDLlor)a J ив' прхва ТОВ , ]НВl a l l:Pl-,lИТ , 2:l291] 24294l
liорлоративн rравл lt,l13 (l1\lll l11BEL l, 1808] 1 l808]]
Кuрlrопl иtr праRа l'()B (IIКФ (Сlll-ЦtjУД, 2,17 | 

'] 2J7 ].]

КOр lopJ lиRl права ТОВ (TPAHCtvlAl , l06яOя ] 06808
прапа ТПВ \lьqнt Фiнпнс , я00 800

].орпоративI права l ОВ (1н Фактор) я00 800

Разопr 55689з 55689з

8. 2 Д е б iпlо рс ьк о заб оlt оспн ic l|lb

31 гр}дпя 20t5 31 гр)цпя 2014

Ловгос lpoкoвa Jебilорська
заборгованнiсlь (векселi oJep,rtаHi)

0 26] l

Ilппа дсбiторська заборговаlлliсть
aрозра\уIlки за цiннi папсри)

806]]0 6



Чиста вдртiсть торIовельпоi
jIебiторськоi }аборгоRапостi

8, J, Поlпочнi фittпцtовi iHBetlпцпii

ПроrягоN] звiтноl,о 20]5 року компаIiiя процrllа поточнi фil]аIIсовi iнвестиlli'i. цо об:tiковчв&тIися на
]araHci станолr на.]] гр},днЯ 2011 рок1 i стаIIо\, на ]l грухня 2015 poкv поточпих фiuансових
tнвестиuiй не vae:

НJйме}о всннq 31.12.20l5 31.12.201J
AKuii украirrських eлriTeHTi в 0 765260

0 76526ll

8.4, Обороlпlli акlпllвu

LTaнo]u на ]] гр}'хIlя 20l5 рок) Фоrr.1 lle уас вексеlriв;]ля продilх\ } порiвнян] з минчJим 20i;1 poкoNt:

}1,1й\lен) B:l llllч
Вексель АА ]5882 ] 5 Олilrп ;|eBe,roIrлrerrT

и,

lli

BeKceJb АА]5882]6 O:rilrr !<веl, пlrt lт
Разоrt

8.5. Грочlовi кошmu пlо i:.Y еквiваllенпlч

Illii\Iеlп'вання
ПБЙ р"\,,,-" " 

Г-
]1 rD\lнл 2015

]знках
Всього
NопIтiв

l].6. В:lоснчй капiпlаj

Станолl rra 3l rрулня 20]5 рок}, с,гаrуIний капiта,r Фондл становить 50 370 00r].00 QI'яl_rесят
чilbiloнiB триста сiNlдссят тисяч) гривеrIь, Birl подiляс,r.ь0, tla 5 0]7 (п'яl.ь 1исяч тридцrть ciлI) акцiй.
r.l;лHa ноьliпаTънr:llо BaplicT}o ]0 000 (,,rсслlь,rисяч)rривеrlr,,Всi аliцiТ Фон.1) простL l\lcll1li. вип\lllсlri
. t]ез.rок},лrентарнiй формi,

J;р;хателi просrих акцiй NlаIотъ право на оlримання lивiлсндiв llo rlipii\ ого:rоrtrсння. а ты(оr( \Iаюl.ь
:,lB, o,1l]o.o,.,lJ(\ l: :bllil,,,]ttBi t;н,и к ll, н\рtrч l,,!,lJш,ь,оrч i,alп\pLj,\hJlbL!l наUорll|ни\

:з:аlьних зборах aKIliolicpiв, Зr рез\льтатами,liяrьносlj за piK, ulо закiнчився ]] грудня 2015 року.
) tre rapa.,onrnaB|.,Hco]lt|,t ],:lp lи icll lи lоои ll,,,,]

З,llсний KaIil,aJIy Фонл}, такоr( вЁпюча€ в оебе додатковllЙ KalIiTiLп та Ilерозгlt),11,Iсниli прllб)Lок.
, ]lio\t на З l гр),лIlя 20]5 рок) в,IltснltЙ капiт&l лредстав,l.но в гlLб.tиlli i

Зарсссlрованиii капiтм
Jодатковtlй tiallira,l
Нерозполirrений lIриб\,ток
Разоrr
Впл}чеппl.i к8пi-lах
Всього:

,: -тягоrl звiтного перJод) рiшення лро збilьшсн}]л cTaT\Tlo1.o капiтал\ lIe прийllа:lись,

:l кп ра aKrliorrcpiB Фондч cTallorr lla З 1 fр},дн' 20 l 5 рок\' € Hacl\ пl]оIоi

_s0]l0
889865
.1з 5,] g l

l]75626
(36380)
lз39246

а
п]

*1
]я
)п

]0

цl
ндйr|снчваппя

Ki.пbKicтb
tr!!!l"1] _tцf:

?,-6)

./.

] i:РОЯН.ПIN,IIТIД(IiiIrр) 2] 6]0 000.00 j.1.8]:l]
з IH ФАкТ()Р)
з рLR\ пFр \I{l)] сl}инцк),, з.IнвЕсl,кtЕдцц з 840 000.00

484
129

Bltк) пJелi ToBlrpxcrBo]lt

s ]50 000.00 l6.jп]
,{8 910 000.00 97.161|l
I -130 000,00 2,8J90 14з

31,12,2014

8.5 l70
7.62:]6

9;ього: 50 ]70 000.00 r00 5037



20l5 20,.t
jIu]}]lill бiа pu:.1ijlllii riчHllx пап(рiб ашсll|il .]li|i] ]8]]0 0

0

9. Ро,]крuпlrllrt iпфор.llацii, u!о пidпuJерi)lt),с спппtlli \Iot)a!li ! фiнпtrcовLt заiпсllt

9.1. h цi Оохоlru, iIIцi вп111l]|ппu

0. J. Фi H,tH cl l.i,t,,.v цl ч t l la в ! ! l прп l l ul

20l5 20l1
roxin Bia ачсконлlування Rе]хрliв ]79 ] 05,]

В t 1,1,Jt фi ! I о l l coBi ао.\.оо ч ]79 l0s ]
('обlвuрл]iс lь цhнuх l1aпe|ill llu проаа.хс (] я]п) 0

Всhоiо 4)iltallcoei вu lрlllu] (]83 ц 0

9.4. IHuli операцiй!!i iохоlч lпа вulпрапlu

,'Io\ll) Bid псl)соlihхп 1tiHHu,r поперil 2.190 0

В t L,,Jt U I l еро цi й ! l цх,)о \,odi в 2490 0

Ill. ПоОапок цо праб!пlок

IlрибtlокдооIюдаIк)ваяIIя 8]9 тис грн. Згiдно до lIо]rагкового кодскс\ Украiни ]i зNfiнаNlи та
,lоповllеIllIяNIи- .,lo\o.1rl. отри\lаннi фон]lоNI звi,tьняються вiд оло.lатlý вання (с1,I.1L6 l IKy),

ll. l,,р.,осt tьпа ппt iHlu кrцчrчпlllр\,лкll цпilц|,\пцtI!iспll,

З1 грrцпя 2015 Зl гр}цня 2014

'I'opI овельна Kpe,]l,Topcl,Ka заборгоRаll]сть 5,1 164

IHпIi 2]96 ] 2621]l

Всъого креллторська заборl,оttfl Hicтb 2,1019 26405

1 2. Розliр чtllпlя i t uч oi it цlор.па цii
l 2. 1 Уllовп i зобов'язпt l t lя.

l2.1. l. CyloBi позовц

\' \o,1r зl]йчайноТ rосllо_lарськоi _riяlыlостi Фоl1.1ч _ ]lc вllник,lо необхiдrrостi брати 1чэсть ) 6\ль_яки\
с)дови\ розгляла\- п(о \l&lи б пплив ца консолi_lовану фiнаllсоR! зпiтнiстъ,

] 2. ]. 2. ОлоОапж!ваl ч ul

Внаслiдок наявнос,r'i Е }KpaiнcbкoNl), податково\l} ]акоllпl.rвстп; пLrпо,l\(нь. якl дозвоJlяюlь бiльш нй

сеlrеr,виu i,,:l чк,,]п,l, lк.в -г ,l}\,]|, ll i.l(\ и cb,,bo\ti,l,ro-1 ,i ,|ьчо.,i.\ пd,i,qьlllо

хiялыlостi ФоIiл}- йлrовiрllо, II(о ФоIIл з\|\ t|е]|llй б!де сплатитrt lодаlkовi подсгки, штафи та пенi.
I'aKa нсвизtlачсIliсть l\]o)Iic вп-lинутх lla BapTicтb tl]iнансових iHc,tplMeHl,iB, втр!ти ln рсrсрви пiц
зrrеrtiнення, а також на ринковиЙ piBeHb цiн на !лоди, На;lпIк1 керiвllиrlтва. ФоIlд спjlатив },ci
податки, тоl\1},фiнансова звiтнiсть не \liотить резервiв пiд податковi збитки, Полатковi звiти можlть
llcpcl,lя Ia I исq вijпочi,lllу\{и l 

^,,а 
lкоq..]\lи ollIo lаvи поо |я| o\I ]р|,^\ pJK iB

9.2. Аi.чittiспцхtпlчв i tчпlл) пч

20]5 20I,:l
( )бс.1l?ов!ваtl}lя цil l l пlх }tап ер iB L0 8

l].1 lj,l
Наrllцjiа.пr li. xp1ol1,11 ! 1, |1.\ очл]арL,ь:di. ialNilr. btii пас1).r1 8

В с h о?0 oi.lli 1 li., пlр п пulв I l 1L'. вtlпqо п1 I60
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I2.1.З, Спlупiнь поеернеlпlя dебiпlорськоi забор?овlttlоспi пt.l iluluЁ 4)i пнсовuхакпшвiб
Внас-liлок cиrTalrii, яка c*laпacb в еконо\iцi Украillи. а такоrк як реJ\льтат сконо\llчноi
нестабiльностi, Ulo сt.l-'IаJпсь на латч ба]lанс\,, icнJ.c iiN{oвipнicTb .o.n. ,ц., 

"irnnu 
нс ]\lожуть б\l.и

рaаIiзованi заi!ньою бапансовоrо Bapr.icTro в холl ,lвичаilноi ,liяxbH()cтi .Dонд\,, л liHb лоперн<ння lи\ .l{lи"iв r ,ь, чr,iи vipi .аlсл,l ,, в, l . |, ilи"н, c,i ].l\. :в, чнi .но\оля||ся
хо за зон olo контролIо с)о ндч, С 1,! п iH ь поверн е н I iя деб iтopcbкo]' зебоРl oBaI locтi ФоI l] l) в изяачастьс я Еа
пl:rcтaBi обставин l? iнфорлrачii, якi налвнi па даl.\ б&rансу, I Ia r)\liy ltсрiвництва, додатковий резерв
ni_r фiнансовi акrиви IIа сьогодI.iшнiй деIIь нс rrотрiбсн, виходячи з lrаявних обставин,rа iнфорпrацii,

l }.2 ful*рчппlв ittфор-\lоцii llllo пl,в'я hlHi Lпп]ропll

За звirний 20l5 piK Фонд здiйснював операцii з llов'язанилlи сторона\lи! а calle продаж акцiй МНIIК
..Веста> по договору Л! 6258 !Ц вiд 0?,0.1,20l5 рок} ТоВ (Спайк IHBecT) IIа с)м\ l]72 тис.грн. Ia
акцiй МIIпк (Веста)) lю:lоговор\ _\ъ 2859,'l5-БВ вiд 0.1,02,20]5 рок1 Tol3 llIrIвссlrtрсдиl.)) на c}N]),
10000 lис,лрlL Сlшо\1 lra 3l r рl.rня ]Ct i 5 рок1 заборl tlBalrlroc r i сере,1 пов.язаllи\ осiб не rvа€,

l2,3, Ili;ti tпа поliпutкч lllрав:lil!ня 4,i оtlсOв11-11ц Pllзll(|l-vч
\ лроцссi свосТ дiяльностj Фонд пiдла.rься вплиR\, рi,lни\ фiнансових ризиrtiп, 1 lчлr5 числi впrlив}
зrriн вацютниХ KypciB, ризику лiквiдJIUстi, креJиlноi]\ рJljик)l ринково\lу р!rик) la ри]икупроцелтноi ставки, Загапьна Ilрограма \,правлiпня ризикапrи Фонлу придiляс,особлив1, 1,ваrу
ПСПеРеДбаЧУВаНОСТi фiнансових ринкiв i пtас на lreTi звестlт лсl lliHirr1,1rY iltHi rlclalиBHi наслlдl{L] rlля
результатiв дiяльностi Фонлч, ocHoBHi цiJi 1прав-riння фiнансOвиNтl1 ризика\lи - визначити ,rlлIiти
рлзику Й установити конl.роль Ilад lим, rrrоб ui iliNilи llc псг<ви цr rulrrся I{i;b ксрvвання
t]перацiйниNlи i lориlичнипlи 1lизикаьrи забезпечсння rrarcliHoio r|lrrrruioH).arlllя BH\lPlml]l\
ПГОUе,\ОlПU,l, иi. L,lpq,lodill|l lr\ои n,lп U\l 1,1\\l],

1 2. з. I. Р чзuк,1 i кв i i) t юспli

Ризик лiквiднос,гi ризик lого, ]llo Фонл N]атиl\Jе тр\дноrцi lrри викоrrаннi зобов'я]ань. lIов'язаl]их iз
ф,нrн.овиvи ,пБоп'я,_пн.\|и. шо llu,_u1_1olbclr rrln"r.,, ,,,.,.o,,n г llllJ J\ :,,шl,в або ilItLolJ
фirlансового акr,иву,
Фонд здiйснюс контроль rIiKBiдIlocTi шляхоNI пла]l\ванIIя по1,t)чноi -liriвiдностi. Фчн_r .rнrлiз}. тер)liнл
пlатФкiв) якi пов'язанi з дсбir.орськоrо заборлоRаlt]сIю та iнши\lи (РiнансовиN]и активалlи.
lобов'язапня\lи, а Taкori l]рогнозIli по.l.окIl гроrllових копrт]в Bi,] операцiйноi,tiялыrосri,
O;HoBrri фiнансовi зобов'язаIнл Фон:1 RкlJоча. кредиlо}rську ]аборгопаljiсtь, Вказанi фiIlансовi
r.]бовязанIiя r]ри]начеIli. гоховнlt\l чино\1,1lя lабсзllечеlIJlя driHaHc!,BaHH',,riялыlостi.I)онлv, ФоlJ.t не
лрпЙIlав учас,li в б}дь-яtих операII]ях з використаннr\l похiлних фiIIансових il]c'p)^te'liB. Загаlьна
програпtа чпраыiння ризика\{и ]IапраЕJена Jla вiдсl,еrкуванн'l диIIапriки фirrаrIсового ринку Украillи i
]ченIлсння його по,LенцiйIlого неl.ативIIого вlIJиву па рсз\льтати лiялыlос,li Фонду,

]З. Уllравлi]llп ка i lа,,1о.ll

ф-'н: розглядас позиковi засоби i вlасIlий капiт:L,I я]i ocH(lBIli дriерела d]ор\,)вання фiIIаllсових::.}pciв, ЗавданняNlИ 1'прав;liннЯ Kaпil.aJoiU .i ]абеlлечснtlrl зfатIlосd Ф,,,,,Lr lродов)i)вати
a\ ньцiонувати як пiдприспtство. IIlo посl iйно ,1iс. з пre,llro оrриrrанIIя лриб\ткit]. а TaKorr забезпечеlIпя

]{анс},ванн,l операIIiilнU\ потрсб. KlllrrTiL]oBl.Ia.teнb ] сlратегii роlвитк} ()oнl}. Поiiтика Фонл\ ло
, o"q,,iHHKt кап,,.[lUч l,алрав cr," r,, L;l l.L lll 1 ,1, |_,и\ \ ,l , l, ",,,,,.,, ,,,, rlр l \гl , t. ь
"J],ш(нllq L\ {) пl l\ ви p:ll по 1,1. )llc|,1lln ,,ll, ,Ll\

ГолоRа I]Iагi яло во1 Ради ГИТ (ЗНКIФ (Ратибор)) ,tb О,о,
: .. l!i,1ll

:, ,,] ll,i , ii]-i


