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№640

Цей аудиторський звіт (висновок) адресується:

 Наглядовій раді ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
 Керівництву ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»;
 Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 Усім іншим зацікавленим особам.

І. Вступний параграф
Основні відомості про емітента цінних паперів:

- повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

«СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»;

- код за ЄДРПОУ: 33657620;

- місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська , 44;

- дата державної реєстрації: 14 грудня 2005 р.

ІІ. Аудиторський звіт (висновок) щодо фінансової звітності
Ми провели аудиторську перевірку  Річних фінансових звітів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (далі ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ
ІНВЕСТИЦІЇ», Фонд)  станом на кінець дня 31 грудня 2012 р., а саме: звіту про фінансовий стан
(балансу) станом на кінець дня 31.12.2012 року, звіту про сукупні доходи (про фінансові результати),
звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал за рік, що завершується на вказану дату, (далі –
Фінансові звіти), а також інші пояснювальні примітки, які додаються.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової

звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності, описаних в примітках 3-5,
нормативно-правових актів України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал
визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі

результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти
вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських  процедур для отримання аудиторських доказів щодо
сум і розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від  судження  аудитора, включаючи
оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи
оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та
достовірного подання ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Фінансової звітності ПАТ
«ЗНВКІФ «CТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають
обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятності
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання Фінансової звітності.
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Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-
позитивної думки.

Висновок

На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан ПАТ
«ЗНВКІФ «CТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» станом на кінець дня 31.12.2012 року, його фінансові
результати та рух грошових коштів і власного капталу за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності
з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Додаткова інформація щодо елементів Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за
наслідками проведення аудиту фінансової звітності, що рекомендована Вимогами до аудиторського
висновку при  розкритті інформації  емітентами  цінних  паперів  (крім емітентів облігацій місцевої
позики), що затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
29.09.2011р. №1360, наведена в окремому розділі цього Звіту: «Висновок (Звіт) щодо вимог нормативних
актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Розкриття додаткової інформації:

1.1. Відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства

Вартість чистих активів на кінець дня 31 грудня 2012 року становить 184 988 тис. грн. Вартість
чистих активів відповідає вимогам чинного цивільного законодавства, а саме частині третій статті 155
Цивільного кодексу України.

1.2. Відсутність суттєвих суперечностей у представленій аудитору іншої фінансової
інформації.

Нами перевірений числовий та текстовий матеріал, який наводиться у регулярній річній інформації
ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ». Наш розгляд інформації підтверджує, що інша фінансова
інформація, яка подається до органу державного регулювання, розкрита повністю та відповідає за
обсягом, формою подання та змістом розкриття вимогам до такої інформації, що передбачені
законодавством. Зокрема, під час аудиту були отримані докази, достатні для підтвердження того, що
іншу фінансову інформацію, яку ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» подає разом з
фінансовою звітністю ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» за 2012  рік, в цілому складено у
відповідності до Положення про порядок складання та розкриття інформації компанією з управління
активами про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного
інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) затвердженого рішенням ДКЦПФР від
01.08.2002 р.  № 216, з урахування особливостей переходу Фонду на складання звітності за МСФЗ.

Ми ознайомилися з відомостями, що лягли в основу складання вищезгаданої звітної інформації. На
основі її аналізу ми робимо висновок про відсутність в регулярній річній інформації, яка подається разом
з фінансовою звітністю ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» за 2012  рік до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку пропусків, перекручень та суттєвих суперечностей з
інформацією наведеною у Фінансовій звітності.

1.3. Оцінка ризиків суттєвого викривлення у фінансових звітах внаслідок шахрайських дій
Ми розглянули отриману від Фонду інформацію як у вигляді тверджень (пояснень) керівництва,

так і у вигляді аудиторських доказів, як того вимагають від аудитора Міжнародні стандарти аудиту з
метою попередження викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства.

Відповідно до отриманих пояснень, які були розглянуті нами як того вимагають Міжнародні
стандарти аудиту, керівництво не має інформації про відомі факти шахрайства або підозри у шахрайстві,
що можуть вплинути на діяльність Фонду. Ми також не отримали жодної іншої інформації про відомі
факти таких дій з боку управлінського персоналу, працівників, відповідальних за фінансову інформацію
або інших осіб.
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1.4. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):

 повне найменування: Аудиторська фірма у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю
«Інтер-аудит»;

 номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів:
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. №2248
(продовжено рішенням Аудиторської палати України від 04.11.10 р. №221/3 – до 04.11.15р. );

 місцезнаходження: - 01023, м. Київ, б-р Л.Українки, 10, кв.61.

 телефон (факс): (044) 501 15 11, (044) 501 64 67;

 дата і номер договору на проведення аудиту: №640 від 15 лютого 2013 року (додаткова угода №1
від 18 лютого 2013 року);

 дата початку та дата закінчення проведення аудиту: 28.03.2013 – 16.04.2013

Генеральний директор
Аудиторської фірми у вигляді товариства з

обмеженою відповідальністю
“Інтер-аудит”

Денисюк О.В.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів,
які одноособово надають аудиторські послуги від 26.01.2001р.

№2248 (продовжено рішенням АПУ 04.11.10р. №221/3)
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових

установ, що здійснюють діяльність  на ринку цінних паперів від
01.02.07 р. Серія АБ №000020 (продовжено рішенням ДКЦПФР

від 28.12.2010р. №1968)
Свідоцтво про внесення  до реєстру аудиторів банків

Національного банку України від 30.08.07р.   № 0000018

Аудитор Баран Є.М.
Сертифікат Аудиторської палати України від 30.11.01р.  Серія А

№ 004904 (продовжено рішенням АПУ 04.11.10р. №221/2)

16 квітня 2013 року м. Київ
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Звіт про фінансовий стан
Стаття Прим. 01.01.2011 31.12.2011 31.12.2012
Активи

Г
Грошові кошти та їх еквіваленти

6 11407 14719 17474

Т
Торгові цінні папери

8 39935 6884 7437

К
Позики клієнтам

9 80502 80104 103464

Ц
Цінні папери наявні для продажу

10 137004 141105 42590

І
Інвестиції в асоційовані компанії

11 10989 8289 14468

І
Інвестиції в дочірні компанії

Н
Нематеральні активи

12 626 542 450

І
Інші фінансові активи

13 15252 10226 2608

І
Інші активи

14 156 198 200

Всього активів 295871 264067 188691

Зобов'язання
Ф

Фінансові зобов'язання
15 813 3542

З
Заборогованість з управління фондом

16 466 154

І
Інші зобов'язання

17 2 36 7

В
Всього зобов'язання

815 502 3703

О
Оплачений статутний капітал

18 1265 1265 1406

Е
Емісійні різниці

18 124791 124791 142363

Р
Резерви переоцінки цінних паперів
наявних для продажу

19 72761 51240 9520

Н
Нерозподілений прибуток

96239 84268 31699

Всього Чисті активи 295056 261565 184988

Директор КУА Головний бухгалтер КУА

___________________ Андробченко Л.О. _________________ Тарасенко Т.С.
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Звіт про сукупні доходи

Стаття Прим. 2012 2011
Процентні доходи 20 54381 14778
Результат від операцій з цінними паперами в торговому
портфелі

8 1611 6251

Результат від продажу цінних паперів у портфелі на
продаж

10 (21796) (10139)

Відрахування до резерву під знецінення позик та
коштів в інших банках

9 1067 (2030)

Інші операційні доходи 21 4465 2554
Винагорода за управління активами 16 (2073) (3341)
Інші професійні послуги (65) (245)
Інші адміністративні витрати (159) (77)
Прибуток/(збиток) за рік 37431 28029
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0,0288774 0,022155
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну акцію 0,0288774 0,022155

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі на продаж 10 (41721) (21520)

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
компанії

11

Інший сукупний дохід за рік
Всього сукупних доходів за рік (4290) 6509
чистий сукупний дохід на одну просту акцію 22 (0,003309) 0,005145

скоригований чистий сукупний дохід на одну акцію 22 (0,003309) 0,005145

Директор КУА Головний бухгалтер КУА

___________________ Андробченко Л.О. _________________ Тарасенко Т.С.
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Звіт про рух грошових коштів

примітка 2012 2011
Залишок коштів на початок року 6 14719 11 407

Рух коштів від операційної діяльності

Отримані платежі роялті 2467 997

Інші надходження 3

Повернення авансів 623 1

Винагорода КУА за управління активами (2385) (2 875)
Інші послуги (107) (225)
Винагорода управлінському персоналу (25)
Інші витрати
Чистий рух коштів від операційної діяльності 576 (2102)
Рух коштів від інвестиційної діяльності
Реалізація фінансових інвестицій 141200 99 862
Придбання фінансових інвестицій (45402) (67 539)
Відсотки отримані 53733 15 626
Дивіденди 105
Інші платежі* (57457) (2 535)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 92179 45414
Дивіденди виплачені (90000) (40 000)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (90000) (40000)
Залишок коштів на кінець року 6 17474 14719

Директор КУА Головний бухгалтер КУА

___________________ Андробченко Л.О. _________________ Тарасенко Т.С.
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Звіт про зміни власному капіталі за 2012 рік

(одиниця виміру –
тис.грн.)

Статутний
капітал

Емісійний
дохід

Переоцінка
інвестицій

наявних для
продажу

Нерозподілений
прибуток

Всього

Сальдо на 1 січня 2012
року

1265 124791 51241 8
4268

261565

Ч
Чистий прибуток

3
7432

37431

Р
Розміщення акцій

141 17572 17713

в
Викуп акцій

д
Дивіденди

(
90000)

(90000)

І
Інші сукупні доходи

(41721) (41721)

Сальдо на 31 грудня 2012
року

1406 142363 9520 31699 184988

Звіт про зміни власному капіталі за 2011 рік

(одиниця виміру –
тис.грн.)

Статутний
капітал

Емісійний
дохід

Переоцінка
інвестицій

наявних
для

продажу

Нерозподілений
прибуток

Всього

Сальдо на 1 січня 2012
року

1265 124791 72761 9
6239

295056

Ч
Чистий прибуток

2
8029

28029

Р
Розміщення акцій

0

в
Викуп акцій

д
Дивіденди

(
40000)

(40000)

І
Інші сукупні доходи

(21520) (21520)

Сальдо на 31 грудня
2012 року

1265 124791 51241 84268 261565

Директор КУА Головний бухгалтер КУА

___________________ Андробченко Л.О. _________________ Тарасенко Т.С.
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1. Загальна інформація

Організаційна структура та діяльність

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (надалі –
Фонд) було створене 26 липня 2005 року. р., (запис у Єдиному державному  реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб підприємців №15561020000009845), свідоцтво №268 про внесення до Єдиного
державного реєстру інститутів спільного інвестування, видане Державною комісією з цінних паперів та
фондового ринку. Строк діяльності Фонду: з 14 грудня 2005 р. – до 14 грудня.2055 р.

Фонд знаходиться в управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (далі – ТОВ «КУА
«ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»).  Місцезнаходження ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
- 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44; фактичне місцезнаходження: 65005, м. Одеса, бул.
Михайлівська , 44.

Фонд інвестує залучені шляхом випуску акцій кошти в цінні папери, корпоративні права (в іншій,
ніж цінні папери формі) у відсоткові позики на поворотній основі (боргові зобов’язання). Фонд здійснює
інвестиційну діяльність на підставі Інвестиційної декларації, затвердженої Загальними зборами
акціонерів Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених законом України «Про інститути
спільного інвестування».

2. Економічне середовище, в умовах якого Фонд здійснює свою діяльність.

Зовнішні умови функціонування економіки України в 2012 році були несприятливими.
Збільшення реального ВВП у 2012 році становило 0,2% порівняно з 5,2% у 2011 році. Темп приросту
індексу промислової продукції за 2012 рік становив «мінус» 1,8% порівняно з 2011 роком.

Внутрішній попит у 2012 році підтримувався на високому рівні, зокрема за рахунок зростання
реальних заробітних плат, яке становило 14,4% порівняно з 2011 роком. Високий споживчий попит
сприяв розвитку роздрібної торгівлі, обсяг обороту якої за 2012 рік був на 15,9% вище, ніж у
попередньому році.

Офіційний курс гривні до долара США за 2012 рік майже не змінився і за станом на кінець року
становив 7,9930 грн./дол. США. Відносно євро гривня знецінилася на 2,32% (10,5372 грн./євро), а
відносно російського рубля – на 5,46% (2,6316 грн./10 рублів).

З початку 2013 набрали чинності норми Податкового кодексу України, що регулюють питання
ціноутворення звичайних цін, введено акцизний податок на операції з відчуження цінних паперів та
новий податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, об’єктом оподаткування яким є
об’єкти житлової нерухомості. Змінено порядок оподаткування результату від операцій з цінними
паперами: встановлена окрема ставка податку у розмірі 10%, визначення результату від торгівлі частково
наближено до правил бухгалтерського обліку, оподаткований результат розраховується в розрізі біржових
та позабіржових цінних паперів тощо.

З 2013 року від'ємний фінансовий результат за операціями з цінними паперами та деривативами,
сформований станом на 1 січня 2013 року, не враховується при визначенні фінансового в наступних
звітних податкових періодах.

Подальший економічний розвиток України залежить як від зовнішніх факторів, так і від заходів
уряду, спрямованих на підтримку зростання, внесення змін у податкове та інше регуляторне
законодавство. ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» вживає всіх заходів для забезпечення
стабільної роботи і розвитку Фонду в поточних умовах, що склалися в бізнесі та економіці.

3. Основи подання фінансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ). Фонд вперше підготував свою фінансову звітність відповідно до вимог МСФЗ.
Відповідно, Фонд виконав вимоги МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» в процесі підготовки
фінансової звітності, складеної станом на 31.12.2012 року.

Фінансова звітність підготовлена за принципом первісної вартості, з коригуваннями на первісне
визнання фінансових інструментів за справедливою вартістю і переоцінку приміщень, інвестиційної
власності, фінансових активів для подальшого продажу і фінансових інструментів, віднесених до
категорії за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. Оцінка активів
Фонду здійснювалась у порядку, передбаченому Положенням  про порядок визначення вартості чистих
активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів),
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затвердженому рішенням ДКЦПФР 02.07.2002 р. № 201.
Основні принципи облікової політики, що були застосовані при підготовці цієї звітності, описані

нижче. Ці принципи облікової політики послідовно застосовувались протягом всіх представлених
звітних періодів, якщо не вказано інше.

4. Принципи облікової політики

Примітка 4.1. Основи оцінки складання фінансової звітності.
Фінансовий звіт Фонду складений на кінець дня «31» грудня 2012 року за період з «01» січня

2012 року в національній валюті України у тисячах гривен.
Бухгалтерський облік та фінансова звітність у Фонду  ґрунтуються на таких принципах:

- безперервність, тобто оцінка активів і зобов’язань Фонду здійснена виходячи з припущення, що
його діяльність буде тривати принаймні ще 12 місяців з дати балансу. Припущення базується на тому що
Інвестори Фонду не мають наміру його ліквідувати, продати або скоротити масштаби діяльності;
- відкритість фінансових звітів;
- превалювання сутності над формою;
- послідовність правил обліку, тобто постійне застосування Фондом обраної облікової політики,
окрім випадків істотних змін у діяльності або в правовій базі;
- обачність, тобто оцінка та відображення в обліку активів і зобов’язань з достатнім ступенем
обережності, з метою запобігання переносу існуючих фінансових ризиків на наступні звітні періоди;
- прийнятність вхідного балансу, тобто відповідність залишків  за балансовими рахунками на
початок звітного періоду залишкам за ними на кінець попереднього звітного періоду;
- нарахування та відповідність доходів і витрат - доходи і витрати відображаються у
бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати
надходження або сплати грошових коштів;
- суттєвість, що полягає у відображенні у фінансових звітах усієї істотної інформації;
- достовірність інформації, тобто інформація, яка подається у фінансових звітах, не містить суттєвих
помилок та упередженості.
Фінансовий звіт складено на підставі даних балансу, окремі статті якого (активи та пасиви) оцінувалися
Фондом за:
- первісною собівартістю (вартістю придбання чи виникнення);
- справедливою (ринковою) вартістю: активи - за сумою, яку необхідно було б сплатити для
придбання (обміну) таких активів, зобов’язання – за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання
в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. Приведення вартості
активів у відповідність до справедливої здійснюється шляхом їх переоцінки, класифікації на предмет
зменшення корисності;
- амортизованою собівартістю - вартістю, яка складається із собівартості придбання (виникнення),
зменшеної на суму погашення основної суми боргу, збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої
амортизації різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з використанням
ефективної ставки відсотка.

Основні принципи облікової політики, які Фонд  застосовував в процесі складання даної
фінансової звітності, наведені нижче. Ці принципи застосовувались послідовно відносно всіх періодів,
наведених в звітності.

Примітка 4.2. Первісне визнання фінансових інструментів
Похідні фінансові інструменти первісно визнаються за справедливою вартістю. Всі інші

фінансові інструменти первісно визнаються за справедливою вартістю з урахуванням витрат, які були
понесені при проведенні операції. Підтвердженням справедливої вартості при первісному визнанні є
ціна операції. Прибуток чи збиток при первісному визнанні враховується тільки в тому випадку, якщо
існує різниця між справедливою вартістю і ціною операції, яку можливо підтвердити існуючими
поточними ринковими операціями з такими ж інструментами або методами оцінки, для яких
використовується тільки відкрита ринкова інформація.

Всі операції по придбанню чи продажу фінансових активів, які передбачають здійснення операції
протягом періоду, визначеного законодавством або ринком, визнаються на дату здійснення операції,
тобто на дату, коли Фонд зобов’язується здійснити операцію за фінансовим активом.

Всі інші операції купівлі-продажу визнаються на дату розрахунку, при цьому зміна вартості за
період між датою визнання зобов’язання і датою розрахунку:

- не визнається по відношенню до активів, які визнаються за первісною вартістю чи
амортизованою вартістю;
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- визнається в звіті про фінансові результати для торгових цінних паперів, похідних
фінансових інструментів та інших фінансових активів за справедливою вартістю, зміни яких
відображаються в фінансових результатів;

- у випадку активів, класифікованих для подальшого продажу, визнається в складі капіталу.

Примітка 4.3. Знецінення фінансових активів
Збитки від знецінення визнаються у складі прибутку чи збитку за рік по мірі їх виникнення в

результаті однієї чи більше подій («збиткових подій»), що відбулися після первинного визнання
фінансового активу та впливають на розмір або терміни розрахункових майбутніх потоків, які пов’язані з
фінансовим активом або з групами фінансових активів, якщо їх можливо оцінити з достатнім ступенем
надійності. Якщо Фонд визначає, що не існує об’єктивних ознак знецінення для фінансового активу, що
оцінених на індивідуальній основі, незалежно від того, є такий актив індивідуально суттєвим чи ні, він
включається в групу фінансових активів з подібними характеристиками кредитного ризику і ця група
оцінюється на предмет знецінення на колективній основі.

Основні фактори, на які Фонд зважає визначаючи чи є фінансовий актив знеціненим – це його
прострочений статус та можливість реалізації забезпечення (за наявності такого).

Інші основні критерії, що є підставою для визначення наявних об’єктивних ознак збитку від
знецінення:

- фінансові труднощі позичальника, що підтверджує отримана Фондом фінансова
інформація позичальника;

- порушення умов договору (невиконання зобов’язань, прострочення сплати процентів або
основної суми боргу);

- висока ймовірність банкрутства або фінансова реорганізація позичальника;
- надання пільгових умов з економічних або юридичних причин, пов’язаних з фінансовими

труднощами, які Фонд не розглядав на інших умовах;
- вартість забезпечення суттєво знижується в результаті погіршення ситуації на ринку.

Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву під
знецінення після завершення всіх необхідних процедур для відшкодування та після визначення
підсумкової суми збитку. Повернення раніше списаних сум обліковується на рахунку відповідного
резерву збитку від знецінення у складі прибутку або збитку за рік.

Примітка 4.4. Припинення визнання фінансових інструментів.
Фонд припиняє визнання фінансового активу (а) коли активи погашені або закінчились права на

грошові потоки від них з інших підстав або (б) коли Фонд передав права на грошові потоки від
фінансових активів або уклав угоду про передачу і при цьому передав, в основному всі ризики і вигоди
від володіння активом.

Примітка 4.5. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти представляють собою активи, які можливо конвертувати у

відому суму готівки за першою вимогою, і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Суми, що
стосуються коштів, використання яких обмежено, виключається із грошових коштів та їх еквівалентів.
Грошові кошти та їх еквіваленти показані за амортизованою вартістю.

Примітка 4.6. Позики та заборгованість клієнтів.
У звітному та попередньому році на кожну наступну після визнання дату балансу, позики

оцінювались за теперішньою вартістю з урахуванням ставки дисконтування процентної ставки,
визначеної договором. Якщо балансова вартість позик перевищувала оцінену суму очікуваного
відшкодування, то визнавалось їх знецінення. Знецінення в бухгалтерському обліку відображалось
шляхом формування резерву за рахунок витрат Фонду. При припиненні визнання або зменшенні
корисності позик прибутки та збитки визнаються у звіті про фінансові результати.

Примітка 4.6. Торгові цінні папери.
Торгові цінні папери - це цінні папери, які придбані з метою отримання прибутку за рахунок

короткострокових коливань ціни і (або) торгової маржі, або цінні папери, що є частиною портфеля,
фактично використаного фондом для отримання короткострокового прибутку.

Цінні папери, що для торгових операцій, обліковують за справедливою (ринковою) вартістю з
визнанням переоцінки через прибутки/збитки. Переоцінка цінних паперів здійснюється на дату балансу
у порядку, передбаченому Положенням  про порядок визначення вартості чистих активів інститутів
спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженому рішенням
ДКЦПФР 02.07.2002 р. № 201, та нарахування процентного доходу.
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Примітка 4.7. Цінні папери у портфелі наявні для продажу.

Цінні папери наявні для продажу - цінні папери, які не належать до категорії Торгові цінних
паперів та до цінних паперів, утримуваних до погашення.

На дату балансу цінні папери наявні для продажу відображаються за справедливою вартістю та
за собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок зменшення корисності – акції та інші цінні
папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо.

Щомісячно від дати придбання до дати погашення або продажу цінних паперів здійснювалось
нарахування (амортизація) дисконту або премії методом ефективної ставки відсотка з віднесенням
нарахованих сум на збільшення або зменшення процентних доходів.

Примітка 4.8. Нематеріальні активи
Всі нематеріальні активи мають кінцевий термін корисного використання. Дана стаття включає

права на знаки для товарів робіт та послуг. Придбані нематеріальні активи обліковуються за первісною
вартістю, яка складається з фактичних витрат на придбання і приведення їх в стан, при якому вони
придатні для використання відповідно до запланованої мети.

Норми амортизації нематеріальних активів встановлюються в залежності від строку їх корисного
використання, але не більше терміну передбаченого ліцензією (договором на придбання/отримання
права власності/права користування таких нематеріальних активів). Нематеріальні активи амортизуються
прямолінійним методом протягом очікуваного терміну корисного використання, який становить 10 років.

Примітка 4.9. Передача нематеріальних активів у платне використання, за яким Фонд виступає
ліцензіаром.

Нематеріальні активи  передаються іншим підприємствам в ліцензійне використання за
невиключними правами, під час чого Фонд визнає дохід рівними частинами протягом терміну
ліцензійної угоди.

Примітка 4.10. Інші фінансові зобов’язання.

Інші фінансові зобов’язання формуються за рахунок операцій з фінансовим активами фонду
(активами ІСІ) такими, наприклад, як цінні папери. Короткострокові фінансові зобов’язання, що не
мають комерційної складової, відображаються в звітності за контрактною вартістю.

Примітка 4.11. Інші зобов’язання

Інші поточні зобов'язання відображаються за контрактною вартістю.

Примітка 4.12. Статутний капітал та емісійний дохід

Прості акції показані у складі капіталу. Перевищення справедливих внесків в капітал над
номінальною вартістю випущених акцій обліковується у складі капіталу як емісійний дохід.

Примітка 4.13. Визнання доходів та витрат
Доходи та витрати обліковуються за принципом нарахування, відповідності, обачності - всі статті

доходів і витрат нараховуються і обліковуються у тому ж періоді, до якого вони належать, незалежно від
того, коли вони будуть отримані або сплачені фактично. Критерії визнання доходу і витрат
застосовуються окремо до кожної операції Фонду.

Процентні доходи обліковуються для всіх боргових інструментів за принципом нарахування із
застосуванням ефективної процентної ставки.

До розрахунку ефективної ставки відсотка включаються комісії, доходи/витрати на операції,
пов’язані з створенням фінансового інструменту, якщо їх суму можна чітко визначити, розрахувати під
час первісного визнання фінансового інструменту.

Всі інші комісійні, винагороди та інші статті доходів та витрат зазвичай обліковуються за
принципом нарахування в залежності від ступеня завершеності конкретної операції, яка оцінюється як
співвідношення фактично наданого об’єму послуг і загального об’єму послуг, що мають бути надані.

Винагороди  «роялті» нараховуються на систематичні основі відповідно до сутності ліцензійних
угод.

Примітка 4.14. Переоцінка іноземної валюти
Функціональною валютою Фонду є валюта основного економічного середовища, в якому працює

Фонд. Функціональною валютою і валютою звітності Фонду є національна валюта України – гривна.
Фінансовий облік активів та зобов’язань в іноземній валюті здійснюється у подвійній оцінці - в

номінальній сумі іноземної валюти та гривневому еквіваленті за офіційним курсом. В балансі активи та



13

зобов’язання визнаються за офіційним курсом на звітну дату.
Переоцінка валютної позиції при зміні офіційного курсу відображається як нереалізований

результат. Курсові різниці за операціями купівлі (продажу) іноземної валюти відображаються як
реалізований результат на момент здійснення розрахунків.

Облік доходів і витрат в іноземній валюті у «Звіті про фінансові результати» здійснюється за
офіційним курсом Національного банку України на момент їх нарахування або отримання.

Немонетарні статті, що оцінюються за історичною вартістю, не перераховуються по курсам на
кінець року. Немонетарні статті, що оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті,
перераховуються за офіційним курсом на дату визначення справедливої вартості. Вплив зміни курсів на
справедливу вартість немонетарних статей, що оцінюються за справедливою вартістю в іноземній
валюті, обліковується у складі прибутку та збитку від зміни справедливої вартості.

Станом на 31 грудня 2012 року та станом на 31.12.2011 року основні курси, що
використовувалися для перерахунку сум в іноземні валюті були наступними:

31 грудня 2012 гривень 31 грудня 2011, гривень

1 долар США 7,993 7,989800

1 євро 10,537172 10,298053

1 російський рубль 0,26316 0,24953

Примітка 4.15. Взаємозалік статей активів і зобов’язань
Взаємозалік фінансових активів і зобов’язань, з подальшим включенням у звіт про фінансовий

стан тільки їх чистої суми, може здійснюватись лише у випадку, якщо існує юридично встановлене право
взаємозаліку визнаних сум і є намір провести розрахунок на основі чистої суми або одночасно
реалізувати актив і розрахуватися за зобов’язаннями.

Примітка 4.16. Ефект змін в обліковій політиці, облікових оцінках та виправлення суттєвих
помилок

Фонд вперше застосовує МСФЗ тому змін в обліковій політиці відповідно до якої складається ця
фінансова звітність не було (додаткові відомості наведені у Примітці 5).

Примітка 4.17. Основні облікові оцінки та судження, що використовувалися під час застосування
принципів облікової політики.

Дана фінансова звітність була підготовлена на основі принципу оцінки за історичною вартістю,
за винятком таких статей як цінні папери, наявні для продажу.

Принципи підготовки фінансової звітності вимагають від керівництва Фонду використовувати
оцінки і припущення, які можуть вплинути на враховані суми активів і зобов'язань, розкриття умовних
активів і зобов'язань на дату фінансової звітності, а також враховані суми прибутку за звітний період.
Дані оцінки та припущення ґрунтуються на інформації, наявній на дату випуску фінансової звітності.
Дійсні результати, інформація про які стане відомою у наступних після дати складання фінансової
звітності, можуть відрізнятися від вищевказаних оцінок та припущень.

Основні причини невизначеності оцінок – це зменшення корисності позик та авансів.

Примітка 5. Перехід на нові та переглянуті стандарти

У відповідності до стратегії застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі
МСФЗ) в Україні передбачено обов’язкове складання публічними акціонерними товариствами
фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ починаючи з 2012 року, а датою переходу на МСФЗ є 1
січня 2011 року. При відображені в обліку операцій протягом звітного року Фондом враховано зміни до
вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в частині поступового наближення до
підходів та принципів МСФЗ.
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Найменування статті Попередні
дані

Вплив переходу
на МСФЗ

Дані з
урахуванням

МСФЗ
Звіт про фінансовий стан

(Баланс)
Грошові кошти та їх еквіваленти 17474 17474
Торгові цінні папери 7437 7434
Позики клієнтам 103464 103464
Цінні папери наявні для продажу 42590 42590

Інвестиції в асоційовані компанії 14468 14468
Інвестиції в дочірні компанії
Нематеріальні активи 450 450
Інші фінансові активи 2608 2608
Інші активи 200 200
Фінансові зобов'язання 3542 3542
Заборгованість з управління фондом 154 154
Інші зобов'язання 6 6
Оплачений статутний капітал 1406 1406
Емісійні різниці 142363 142363
Резерви переоцінки цінних паперів наявних для
продажу

9520 9520

Нерозподілений прибуток 41220 (9520) 31700
Оплачений статутний капітал 1406 1406
Звіт про прибутки і збитки

та інший сукупний дохід
Процентні доходи 54381 54381
Результат від операцій з цінними паперами в
торговому портфелі

1611 1611

Результат від продажу цінних паперів у портфелі
на продаж

(63517) 41721 (21796)

Відрахування до резерву під знецінення позик та
коштів в банках

1067 1067

Інші операційні доходи 4465 4465
Винагорода за управління активами (2073) (2073)
Інші професійні послуги (65) (65)
Інші адміністративні витрати (158) (158)
Прибуток/(збиток) за рік (4289) 41721 37432
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
акцію
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі  на продаж 0 (41721) (41721)
Інші адміністративні витрати
Сукупний Прибуток/(збиток) за рік (4289) 0 (4289)

Наступні нові та переглянуті стандарти та тлумачення, були також прийняті у цій фінансовій
звітності. Їх прийняття не мало суттєвого впливу на формування звітності, але може вплинути на облік
майбутніх операцій.

Поправка до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: Розкриття інформації»
Поправка була опублікована в жовтні 2010 року і набирає чинності для річних звітних періодів, що

починаються 1 липня 2011 року. Поправка вимагає розкриття додаткової інформації про передані фінансові
активи з тим, щоб користувачі фінансової звітності Фонду мали змогу оцінити ризики, пов’язані з даними
активами. Дана поправка не мала впливу на фінансовий стан або результати діяльності Фонду.

Інші поправки наступних стандартів не мали якого-небудь впливу на облікову політику, фінансовий
стан та результати діяльності Фонду:
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- поправка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» – «Відстрочені податки – Відшкодування
активів, що лежать в основі відстрочених податків»;
- поправка до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» –
«Значна гіперінфляція і скасування фіксованих дат для компаній, що вперше застосовуються МСФЗ».

Нові положення бухгалтерського обліку.
Були опубліковані окремі нові стандарти та тлумачення, що будуть обов’язковими для застосування

Фондом у звітних періодах, починаючи з 1 січня 2013 року, та пізніших періодах. Фонд не застосовував ці
стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового застосування.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти, частина 1: класифікація та оцінка».
МСФЗ 9, опублікований у листопаді 2009 року, замінює ті розділи МСБО 39, які стосуються

класифікації та оцінки фінансових активів. Додаткові зміни були внесені до МСФЗ 9 у жовтні 2010 року
щодо класифікації та оцінки фінансових зобов’язань і в грудні 2011 року щодо:
- зміни дати набуття чинності, яка встановлена як річні періоди, що починаються 1 січня 2015 року
або після цієї дати;
- додавання вимоги до розкриття інформації про перехід на цей стандарт.
Основні особливості стандарту описані нижче:
- фінансові активи повинні відноситися до двох категорій оцінки: фінансові активи, які у подальшому
оцінюються за справедливою вартістю, та фінансові активи, які у подальшому оцінюються за
амортизованою вартістю. Відповідне рішення приймається при первісному визнанні фінансових
інструментів. Класифікація залежить від бізнес-моделі суб’єкта господарювання, яку він використовує для
управління своїми фінансовими інструментами, та від характеристик грошових потоків від інструмента
відповідно до договору;
- інструмент у подальшому оцінюється за амортизованою вартістю, тільки якщо цей інструмент є
борговим інструментом і якщо:
- мета бізнес-моделі суб’єкта господарювання полягає в утриманні активу для одержання грошових
потоків відповідно до договору;
- грошові потоки від активу відповідно до договору – це виключно виплати основної суми боргу та
процентів (тобто він має лише базові характеристики позики). Всі інші боргові інструменти оцінюються за
справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат;
- усі інструменти капіталу у подальшому оцінюються за справедливою вартістю.  Інструменти
капіталу, які утримуються для торгівлі, оцінюватимуться за справедливою вартістю, зміни якої відносяться
на фінансовий результат. При початковому визнанні всіх інших інвестицій в інструменти капіталу суб’єкти
господарювання можуть зробити остаточний вибір щодо визнання нереалізованого та реалізованого
прибутку і збитку від зміни справедливої вартості у складі інших сукупних доходів, а не у складі прибутку
чи збитку. Перенесення прибутку або збитків від зміни справедливої вартості на фінансовий результат
припиняється. Цей вибір можна робити відносно кожного окремого інструменту. Дивіденди
відображаються у складі прибутку чи збитку, якщо вони являють собою прибуток на інвестований капітал;
- більшість вимог МСБО 39 щодо класифікації та оцінки фінансових зобов’язань були перенесені до
МСФЗ 9 без змін. Основна відмінність полягає у тому, що суб’єкт господарювання буде зобов’язаний
показувати у складі іншого сукупного доходу вплив змін у власному кредитному ризику фінансових
зобов’язань, віднесених до категорії за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий
результат.

Застосування МСФЗ 9 є обов’язковим з 1 січня 2015 року, дозволяється його дострокове
застосування.

МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю» (випущений у травні 2011 року та вступає в силу для
річних періодів, які починаються 1 січня 2013 року або після цієї дати).

Стандарт спрямований на покращення порівнянності та підвищення якості розкриття інформації про
справедливу вартість, оскільки вимагає застосування єдиного для МСФЗ визначення справедливої
вартості, вимог до розкриття інформації та джерел оцінки справедливої вартості.

Зміни МСБО 1 «Представлення фінансової звітності» (випущені у червні 2011 року та вступають
в силу для річних періодів, які починаються з 1 липня 2012 року або після цієї дати)

вносять зміни у розкриття статей, представлених у складі іншого сукупного доходу. Відповідно до
цих змін компанії зобов’язані підрозділяти статті, представлені у складі іншого сукупного доходу, на дві
категорії, виходячи з того, чи можуть ці статті бути перекласифіковані у прибутки та збитки у майбутньому.
Запропоновану в МСБО 1 назву звіту тепер змінено на «Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний
дохід».
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Зміни МСФЗ 7 у частині розкриття інформації про взаємозалік фінансових активів та фінансових
зобов’язань (випущені у грудні 2011 року та вступають в силу для річних періодів, які починаються 1 січня
2013 року або після цієї дати). Ця зміна вимагає розкриття, яке дозволить користувачам фінансової
звітності компанії оцінити вплив чи потенційний вплив угод про взаємозалік, включаючи право на залік.
Нові вимоги щодо розкриття інформації застосовуються до всіх визнаних фінансових інструментів, які
взаємозаліковуються у відповідності до МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: представлення
інформації». Вимоги щодо розкриття інформації також застосовуються до визнаних фінансових
інструментів, які є предметом юридично закріпленої генеральної угоди про взаємозалік або аналогічної
угоди не залежно від того, чи підлягають вони взаємозаліку відповідно до МСФЗ (IAS) 32.

Зміни МСБО 32 у частині взаємозаліку фінансових активів та фінансових зобов’язань (випущені у
грудні 2011 року та вступають в силу для річних періодів, які починаються 1 січня 2014 року або після цієї
дати). Ця зміна вводить керівництво із застосування стандарту з метою усунення протиріч, виявлених при
застосуванні певних критеріїв взаємозаліку. Це включає роз’яснення значення виразу «у теперішній час
має законодавчо встановлене право на залік» і того, що деякі системи із розрахунком на валовій основі
можуть вважатись еквівалентними системам із розрахунком на нетто основі.

Наразі керівництво аналізує вплив нових стандартів, змін стандартів та тлумачень на фінансову
звітність Фонду.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, надані державою». Відповідно до даних поправок компанії,
що вперше застосовуються МСФЗ, повинні застосовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 «Облік державних
грантів і розкриття інформації про державну допомогу» перспективно щодо наявних у них на дату
переходу на МСФЗ позик, наданих державою. Поправка не матиме впливу на фінансову звітність Фонду.

Удосконалення МСФЗ.
Поправки набирають чинності у відношенні до річних звітних періодів, що починаються 1 січня

2013 р. або після цієї дати. Дані поправки не матимуть впливу на Фонд:
- МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»: Дане
удосконалення роз’яснює, що компанія, яка припинила застосовувати МСФЗ в минулому і вирішила або
зобов’язана знову складати звітність відповідно до МСФЗ, має право застосувати МСФЗ (IFRS) 1
повторно. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не застосовується повторно, компанія повинна ретроспективно
перерахувати фінансову звітність, так якщо б вона ніколи не припиняла застосовувати МСФЗ.
- МСФЗ (IAS) 1 «Представлення фінансової звітності»: Дане удосконалення роз’яснює різницю між
додатковою порівняльною інформацією, що розкривається на добровільній основі, і мінімумом необхідної
порівняльної інформації. Як правило, мінімально необхідною порівняльною інформацією є інформація за
попередній звітний період.
- МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»: Дане удосконалення роз’яснює, що основні запасні частини та
допоміжне обладнання, що задовольняють визначенню основних засобів, не є запасами.
- МСФЗ (IAS) 32 «Фінансові інструменти: представлення інформації»: Дане удосконалення роз’яснює,
що податок на прибуток, що відноситься до виплат на користь акціонерів, обліковується у відповідності до
МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток».
- МСФЗ (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність»: Дане удосконалення приводить у відповідність
вимоги у відношенні до розкриття в проміжній фінансовій звітності інформації про загальні суми активів
сегменту з вимогами щодо розкриття в ній інформації про зобов’язання сегменту. Відповідно до даного
роз’яснення, розкриття інформації у проміжній фінансовій звітності також повинно відповідати розкриттю
інформації у річній фінансовій звітності.

Були випущені інші нові стандарти, у тому числі МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»,
МСФЗ 11 «Угоди про спільну діяльність» та МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших
компаніях». Ці нові стандарти не матимуть впливу на фінансову звітність Фонду.

Інші змінені стандарти та тлумачення, у тому числі зміни МСБО 19 «Виплати працівникам», МСБО
27 «Окрема фінансова звітність» та  МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства»
не матимуть впливу на фінансову звітність.

Примітка 6. Грошові кошти та їх еквіваленти

Стаття Примітка 31.12.2011 31.12.2012
Поточні рахунки в банках 11 8
Депозити в банках 6.1. 14 708 17 466
Всього грошових коштів 14 719 17 474
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Примітка 6.1. Кредитна якість вкладів

Столбец1 Столбец2 31.12.2011 31.12.2012
Рейтинг від 4 до 4+ Акціонерний банк «Південний» 14684 15283
Рейтинг від 4 до  4+ ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ

«Укрсоцбанк»
21 2181

Рейтинг від 4+ до  5 ПАТ «МАРФІНБАНК» 3 2
всього 14708 17466

Фонд не утримує суми грошових коштів , використання та обіг яких обмежений (обтяжений)

Інформація про депозити розміщені у пов’язаної особи наводяться у примітці 24

Примітка 7 Торгові цінні папери

Статті 31.12.2011 31.12.2012
Боргові цінні папери
Державні облігації
Облігації місцевих позик
Облігації підприємств
Векселі
Акції українських підприємств 6884 7437
Всього торгових цінних паперів 6884 7437

Торгові цінні папери  включені до біржових списків, їх вартість на звітні дати визначається
на підставі  котирувань у визначеному НКЦПФР порядку.

Примітка 8 Позики та заборгованість клієнтів

Стаття 31.12.2011 31.12.2012
Позики, що надані юридичним особам 83075 104820
відсотки, нараховані за позиками 239 787
Резерв під знецінення позик* (3210) (2143)
Усього позик за мінусом резервів 79865 102677

Примітка 8.1 Зміни у резервах під знецінення за 2012

Залишок за станом на початок періоду (1180) (3210)
(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду (2) (2030) 1067
Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву
Залишок за станом на кінець періоду (3210) (2143)
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Примітка 8.2. Зміни у резервах під знецінення за 2011

31.12.2010 31.12.2011
Залишок за станом на початок періоду (1180)
(Збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом періоду (2) (2030)
Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву
Залишок за станом на кінець періоду (1180) (3210)

Примітка 8.3 Суми позик за видами економічної діяльності

сума 31.12.2011 %  31.12.2011 сума 31.12.2012 %  31.12.2012
Фармацевтична
діяльність

5340 6,43 26840 25,6

Власники власного
чи орендованого
нерухомого майна
(надання в оренду)

73935 89 73465 70,09

Сільськогосподарчі
підприємства

3000 3,61

Торгівля і
комерційна
діяльність
Виробництво 800 0,96 4515 4,31
Усього позик (до
вирахування резервів)

83075 100 104820 100

Примітка 8.4 Аналіз кредитної якості позик

31.12.2011 31.12.2012
Статті
Непрострочені та не знецінені
нові великі позичальники
позики середнім компаніям 71883 103269
позики малим компаніям 11192 1551
Прострочені, але незнецінені - -

Знецінені позики, які оцінені на індивідуальній основі: - -
Загальна сума позик до вирахування резервів 83075 104820

Резерв під знецінення за позиками (3210) (2143)
Усього позик за мінусом резервів 79865 102677

Позики, інформація про які розкрита вище у примітці не забезпечені майном та іншими видами
забезпечення.

Примітка 9 Цінні папери наявні для продажу

Статті 31.12.2011 31.12.2012
о

Облігації підприємств
55666 0

всього боргові цінні папери 55666 0
а

акції підприємств та корпоративні права
85439 42590

всього цінні папери наявні для продажу 141105 42590
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Примітка 9.1 Зміни в портфелі цінних паперів наявних для продажу

Статті прим. 31.12.2011 31.12.2012
Залишок на початок року 137004 141105
Нараховані проценти 19 34828
отримані проценти (34828)
Переведення інвестицій до портфеля цінних паперів на продаж 2679 113
переведення інвестицій до асоційованих
компаній

(8)

придбання 26669 17082
реалізація (19355) (84207)
Переоцінка через прибуток/збиток 15628 10226
переоцінка через інший сукупний дохід (21520) (41721)

141105 42590

Примітка 9.2. Аналіз за кредитної якості цінних паперів наявних для продажу 2011

Статті облігації
підприємств

сума номінал

Н
Не просрочені та не знецінені

ТОВ "Юртал" 55666 25

Рейтинг 4+ (стабільний)

Примітка 9.3. Відомості про інші інвестиційні вкладення наявні для продажу за видами

Статті вид діяльності 31.12.2011 31.12.2012
акції підприємства 1

ВАТ «Одесліфт» виробництво та монтаж ліфтів 2 0

Акціонерний банк «Південний» банківська діяльність 83160 41440
ПрАТ «Стальканат-Сілур» виробництво метизної продукції 1316 0

ПАТ «АМ «Фармація» фармацевтична діяльність 209 209

частка в підприємстві
частка в ТОВ «Аграрна компанія
«Теком»

Виробництво виноградних вин,
Діяльність посередників у
торгівлі с/г сировиною, живими
тваринами й ін.

4 3

Підприємство «Гамбрінус» у вигляді
ТОВ

Надання в оренду власного чи
орендованого нерухомого майна

1 2

ТОВ «Енергосистема» Будівництво житлових і
нежитлових будівель

1 1

ТОВ «Котовське ЗПП» Допоміжна діяльність у
рослинництві;
Надання в оренду й експлуатацію
власного чи орендованого
нерухомого майна

62 448

ТОВ «Лізинг-Консалт» Здавання в оренду власного 3 3
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нерухомого майна; оренда інших
машин та устаткування

ТОВ «Лиман» Вирощування винограду;
Вирощування зернових культур
(крім рису), бобових культур і
насіння олійних культур

2 0

ТОВ «Одеський готель «Центральний» Діяльність готелів і подібних
засобів тимчасового розміщення

2

ТОВ «Одіс-груп» надання в оренду власного чи
орендованого нерухомого майна

114 57

ТОВ «Південна реєстраційна компанія» надання в оренду власного чи
орендованого нерухомого майна

32 0

ТОВ «Сайтленд» надання в оренду власного чи
орендованого нерухомого майна

71 48

ТОВ «Санплан» надання в оренду власного чи
орендованого нерухомого майна

8 0

ТОВ «Фінпрод» надання в оренду власного чи
орендованого нерухомого майна

89 12

ТОВ «Чубівський КХП» Допоміжна діяльність у
рослинництві;
Вирощування зернових культур
(крім рису), бобових культур і
насіння олійних культур

326 326

ТОВ «Юртал» надання в оренду власного чи
орендованого нерухомого майна

38 38

усього акції та інші частки в СК 85439 42590

Примітка 10 Інвестиції в асоційовані компанії

Статті 31.12.2011 31.12.2012
Балансова вартість на початок періоду 10989 8289

Справедлива вартість придбаних чистих активів
асоційованої компанії

2325 4518

Частка прибутку асоційованих компаній (2346) 1766

Переведення інвестицій до портфеля цінних паперів
на продаж

(2679) (113)

переведення до асоційованих компаній
Переведення інвестицій до складу інвестицій в

дочірні компанії
8

Балансова вартість на кінець періоду 8289 14468

Примітка 11 Нематеріальні активи

Статті Права на позначення товарів та послуг
Балансова вартість на початок попереднього

періоду:
626

Первісна (переоцінена) вартість 897
Знос на початок попереднього року (271)
Надходження
Капітальні інвестиції на добудову основних засобів

та вдосконалення нематеріальних активів
Вибуття
первісна вартість
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Знос
Амортизаційні відрахування (87)
Балансова вартість на кінець 2011року (на початок

2012 року):
542

Первісна (переоцінена) вартість 897
Знос на кінець попереднього року (на початок

звітного року)
(355)

Надходження
Капітальні інвестиції на вдосконалення

нематеріальних активів
Інші переведення
Вибуття
первісна вартість
амортизаційні відрахування
Амортизаційні відрахування (92)
Балансова вартість на кінець 2012 року 450
Первісна (переоцінена) вартість 897
Знос на кінець 2012року (447)
Нематеріальні активи оцінені за первісною

вартістю з урахуванням накопиченої суми зносу
450

Фонд не має нематеріальних активів, стосовно  яких  є  передбачені законодавством України
обмеження щодо володіння, користування та розпорядження; не має оформлених у заставу
нематеріальних активів.

Примітка 12 Інші фінансові активи

Статті 31.12.2011 31.12.2012
Дебіторська заборгованість за цінними

паперами
10081 2362

Інші фінансові активи (проценти по депозитам) 145 246
інші фінансові активи (проценти по позикам) - -
Резерв під знецінення інших фінансових активів - -
Усього інших фінансових активів за мінусом

резервів
10226 2608

Примітка 13  Інші активи

Статті 31.12.2011 31.12.2012
Дебіторська заборгованість з придбання активів

Передоплата за послуги 131
Інші активи (роялті) 67 200
Резерв під інші активи
Усього інших активів за мінусом резервів 198 200

Інформація про зобов’язання Фонду наводяться нижче у примітках 14-15.
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Примітка 14 Фінансові зобов'язання

Статті 31.12.2011 31.12.2012
Кредиторська заборгованість за операціями з цінними

паперами
0 3542

Усього інших фінансових зобов'язань 3542

Примітка 15 Заборгованість за винагородою з управління активами

Статті 31.12.11 31.12.12
залишок заборгованості 466 154

Нараховано за: 2011 2012
Винагорода* 3341 2073

* - Сума включає винагороду, нараховану за період з грудня 2011 р. з дорахуваннями за попередній
місяць по листопад 2012р. включно.

Фонд сплачує винагороду Компанії з управління активами, порядок розрахунку якої визначається
Регламентом Фонду. Згідно Регламенту винагорода Компанії з управління активами встановлюється у
співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. Винагорода Компанії з управління активами
розрахована у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду нараховується щомісяця грошовими
коштами після закінчення календарного місяця. Визначення   вартості   чистих  активів  для  розрахунку
винагороди Компанії з управління активами здійснюється на підставі даних середньомісячних
розрахунків вартості чистих активів Фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного
місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди компанії з
управління активами за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому
за даними щомісячних розрахунків чистих активів ІСІ. Розмір винагороди Компанії з управління
активами складає: 1 (один) відсоток середньорічної вартості чистих активів Фонду.

Примітка 16 Інші зобов'язання

Статті 31.12.2011 31.12.2012
Кредиторська заборгованість за податками та
зборами, крім податку на прибуток
Кредиторська заборгованість за розрахунками з
працівниками банку

Кредиторська заборгованість з придбання активів
Інші (за послуги) 36 6
Усього інші зобов'язання 36 6
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Примітка 17 Акціонерний капітал з метою спільного інвестування

Найменування статті

Кількість
акцій  в

обігу
(тис. шт.)

Статутний
капітал

Емісій
ний дохід

Неоплачені
акції, що

затверджені до
випуску

Власні акції,
що викуплені в

акціонерів
(учасників)

Усього

Залишок на 1 січня 2011
року 1265 141556 124791 (140291) 126056
Випуск нових акцій (паїв)
Власні акції (паї), що
викуплені в акціонерів
Продаж раніше
викуплених власних акцій
Анульовані раніше
викуплені власні акції
Залишок на кінець дня
31 грудня 2011 року 1265 141556 124791 (140291) 0 126056
Внески за акціями нового
випуску 141 17572 141 17713
Власні акції, що
викуплені в акціонерів 0
Продаж раніше
викуплених власних акцій 0
Анульовані раніше
викуплені власні акції 0
Залишок на кінець дня
31 грудня 2012 року 1406 141556 142363 (140150) 0 143769

Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити: 141 051 011 (сто сорок один
мільйон п’ятдесят одна тисяча одинадцять) гривень 00 коп. Номінальна вартість однієї акції становить 1
грн. Станом на 31 грудня 2012 року в обігу знаходиться 1 405 752 акцій (2011 року: 1265 116 акцій).
Фонд розміщує свої акції за розрахунковою вартістю акцій Фонду, яка визначається як результат ділення
загальної вартості чистих активів Фонду на кількість акцій Фонду, що перебуває в обігу на дату
проведення розрахунку, але не нижче номінальної вартості акції Фонду.

Перевищення вартості розміщення над номінальною вартістю відображається у складі емісійного
доходу. Акції Фонду розміщуються серед обмеженої кількості юридичних осіб (приватне розміщення).
Дата закінчення розміщення акцій: за місяць до закінчення терміну діяльності Фонду – 14 листопада
2055 року.

Примітка 17.1. Інформація про власників акцій

кількість штук 31.12.2011 31.12.2012
ТОВ «Котовське зерно» 39279 -
ТОВ «Чубівське зерно» 39809 -
ТОВ «ЯСНІ ЗОРІ» 42 758 -
ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 91 461 119 250
ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА ПІВДЕННА КОМПАНІЯ» 1 051 809 1 286 502
всього 1 265 116 1 405 752

Примітка 18 Зміни додаткового капіталу від переоцінки

Статті 2011 2012
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж:

з(21520) (41721)
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зміни переоцінки до справедливої вартості
з

зменшення корисності
Усього переоцінки (інший сукупний дохід) (21520) (41721)

Примітка 19 Процентні доходи

Статті 2012 2011
Позики та заборгованість клієнтів 17359 12982
Боргові цінні папери в портфелі на продаж 34824
Депозити в банках 2198 1796
Торгові боргові цінні папери
Процентні доходи за знеціненими фінансовими активами

Інші
Усього процентних доходів 54381 14778

Примітка 20 Інші операційні доходи

Статті 31.12.2011 31.12.2012
Дохід у вигляді роялті 907 2600
Дохід від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди 3993 107
Інші суми
Дохід від асоційованих компаній (2346) (1758)
Усього операційних доходів 4900 361

Примітка 21 Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

Статті 2012 2011
Прибуток/(збиток), що належить  власникам простих акцій
банку, тис. грн.

37432 28029

Середньорічна кількість простих акцій в обігу (шт.) 1296240 1265116
Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

(0,0288774) 0,022155

Примітка 22 Справедлива вартість фінансових інструментів, які
обліковуються за амортизаційною вартістю

Статті 2012
справед-
лива
вартість

2012
балан-
сова
вартість

2011
справед-
лива
вартість

2011
балан-
сова
вартість

Поточні рахунки в банках 8 8 11 11
Депозити 14709 14709 17466 17466
Позики клієнтам
Всього фінансових активів за аморт.варт. 14717 14717 17477 17477
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Примітка 23.1. Операції з пов'язаними сторонами - залишки станом на
31.12.2012

Найменування статті
Найбільші
учасники

(акціонери)

Компанії
під

спільним
контролем

Дочірні
компанії

Асоційовані
компанії

Інші
пов’яза

ні
сторони

Г
Грошові кошти та їх еквіваленти

15283

К
Позики клієнтам

260 4515

Ц
Цінні папери наявні для продажу

41440 8868 5600

І
Інші активи

І
Інші фінансові активи

Ф
Фінансові зобов'язання

З
Заборогованість з управління
фондом

(154)

І
Інші зобов'язання

И
Всього

56723 9128 10115 (154)

Примітка 23.2. Доходи та витрати за операціями з пов'язаними
сторонами за 2012

Найменування
статті

Найбільші
учасники

(ак-ціонери)

Компанії під
спільним

контролем

Дочірні
компанії

Асоційовані
компанії

Інші
пов’язані
сторони

Процентні доходи 2129
Результат від
операцій з цінними
паперами в
торговому
портфелі банку

(251) 5

Результат від
продажу цінних
паперів у портфелі
банку на продаж
Відрахування до
резерву під
знецінення позик
та коштів в інших
банках
Інші операційні
доходи
Винагорода за
управління
активами

(2073)

Інші професійні
послуги
Інші
адміністративні
витрати

(2)
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Переоцінка цінних
паперів у портфелі
банку на продаж

(41720) 1765

Итог (39844) 1765 5 (2073)

Примітка 24.1. Основні дочірні та асоційовані компанії 31.12.2012

найменування
компанії

Вид діяльності Величина та
дата змін
питомої ваги
інвестицій у
статутному
капіталі
обєкта
інвестування
(% з одним
десятковим
знаком)

Частка
контрол
ю (%)

Частка
участі в
капіталі (8)
(тис грн)

Країна
реєстрації

Дочірні компанії:
ТОВ «Санплан» надання в оренду

власного чи
орендованого
нерухомого майна

100 100 4550 Україна

ТДВ
«Чорноморець»

Вирощування зернових
культур (крім рису),
бобових культур і
насіння олійних
культур; вирощування
овочів і баштанних
культур, коренеплодів і
бульбоплодів

87,1 87,1 1501 Україна

Асоційовані
компанії:

ПАТ «ОВО
«Холодмаш»

Виробництво
промислового
холодильного та
вентиляційного
устаткування

43,04 43,04 2843 Україна

ТОВ «Фінфарм» роздрібна та оптова
торгівля
фармацевтичними
засобами

24,9 24,9 5184 Україна

Спільні компанії:

Примітка 24.2. Основні дочірні та асоційовані компанії 31.12.2011

найменування
компанії

Вид діяльності Величина та
дата змін
питомої ваги
інвестицій у
статутному
капіталі обєкта
інвестування
(% з одним
десятковим
знаком)

Частка
контрол
ю

Частка
участі
в
капіта
лі (8)

Країна
реєстраці
ї

Дочірні компанії:
ТДВ «Чорноморець» Вирощування

зернових культур
87,1 87,1 1501 Україна
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(крім рису), бобових
культур і насіння
олійних культур;
вирощування овочів і
баштанних культур,
коренеплодів і
бульбоплодів

ТОВ «Теком
девелопмент»

консультування з
питань комерційної
діяльності й
керування

91 91 455 Україна

Асоційовані компанії:
ПАТ «ОВО

«Холодмаш»
Виробництво
промислового
холодильного та
вентиляційного
устаткування

43,04 43,04 2843 Україна

ТОВ «Фінфарм» роздрібна та оптова
торгівля
фармацевтичними
засобами

24,9 24,9 5184 Україна

Потенційні зобов’язання

Участь у судових процесах

У ході звичайної господарської діяльності Фонду - не виникло необхідності брати участь у будь-
яких судових розглядах, що мали б вплив на консолідовану фінансову звітність.

Потенційні податкові зобов'язання

Фонд проводить свої операції в Україні, тому він повинен виконувати вимоги податкового
законодавства України. Для української системи оподаткування характерним є наявність численних
податків та законодавство, яке часто змінюється, Податкове законодавство може застосовуватися
ретроспективно, може мати різне трактування, а в деяких випадках є суперечливим. Нерідко виникають
протиріччя у трактуванні податкового законодавства між місцевою, обласною і державною податковими
адміністраціями та між Національним банком України і Міністерством фінансів. Податкові декларації
підлягають перевірці з боку різних органів влади, які згідно із законодавством уповноважені застосовувати
значні штрафні санкції, а також стягувати пеню. Ці факти створюють в Україні значно серйозніші
податкові ризики, ніж ті, які є типовими для країн з більш розвиненими системами оподаткування.

Керівництво вважає, що діяльність Фонду здійснюється у повній відповідності з діючим
законодавством, що регулює її діяльність, і що Фонд нарахував всі відповідні податки. В тих випадках,
коли існує невизначеність відносно сум податків до сплати, нарахування проводяться виходячи з оцінок
керівництва Фонду на основі аналізу інформації, що є в її розпорядженні.

Управління фінансовими ризиками

У процесі своєї діяльності Фонд піддається впливу різних фінансових ризиків, у тому числі впливу
змін валютних курсів, ризику ліквідності, кредитному ризику, ринковому ризику та ризику процентної
ставки. Загальна програма управління ризиками Фонду приділяє особливу увагу непередбачуваності
фінансових ринків і має на меті звести до мінімуму їхні негативні наслідки для результатів діяльності
Фонду. Основні цілі управління фінансовими ризиками - визначити ліміти ризику й установити контроль
над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Ціль керування операційними і юридичними ризиками -
забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур і політик, спрямованих на зведення цих
ризиків до мінімуму.
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Валютний ризик

Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструмента буде коливатися через зміни
курсів валюти, у якій ураховується даний інструмент. Фонд може піддаватися валютним ризикам при
продажі, придбанні, одержанні кредитів і позик, а також коштів і їхніх еквівалентів, виражених у валюті
інший, ніж українська гривня.

Українське законодавство обмежує можливості Фонду хеджувати валютні ризики.

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності визначається як ризик, що виникає тоді, коли строки погашення активів і
зобов'язань не збігаються.

Обачність при керуванні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми коштів і
ринкових цінних паперів, фінансування через достатній обсяг виділених кредитних ресурсів і можливість
закриття ринкові позиції. Керівництво Компанії прагне домогтися гнучкості фінансування через
забезпечення виділених кредитних ресурсів.

Керівництво Фонду не вважає, що сформований на звітну дату розподіл строків погашення активів
і зобов'язань може привести до істотного ризику ліквідності, так Фонд не має будь-яких значних
зобов’язань. Очікувані строки погашення позик наведені у Примітці 8. Крім того Фонд створено строк,
який завершується у 2055 році.

Кредитний ризик

Фонд попадає під вплив кредитного ризику, що визначається як ризик того, що контрагент не
зможе погасити суму заборгованості в повному обсязі при настанні строку погашення.

Максимальний рівень кредитного ризику Фонду, у цілому, відображається в балансовій вартості
фінансових активів. Вплив можливих взаємозаліків активів і зобов'язань на зменшення потенційного
кредитного ризику незначне. Резерви на зменшення корисності створюються для покриття збитків, які
можуть бути понесені на дату балансу (при їхній наявності).

Максимальний рівень кредитного ризику на 31 грудня  2012 та 31 грудня 2011 років склав:

2012 2011

Цінні папери, наявні для продажу 42 590 141 105

Позики клієнтам 103 464 80 104

Грошові кошти та їх еквіваленти 17 474 14 719

163 518 235 928

Ризик процентної ставки

Відсотковий ризик полягає у можливості коливання вартості певних фінансових інструментів у
зв’язку зі змінами ринкових відсоткових ставок.

Ставки за позиками фіксуються в момент надання договорів. Дані ставки можуть переглядатися  за
згодою сторін.

Зміни процентних ставок впливають, в основному, на позики шляхом зміни їхньої справедливої
вартості (борг із фіксованою ставкою) або майбутніх грошових потоків (борг зі змінюваною процентною
ставкою).

Станом на 31 грудня 2012 номінальні процентні ставки не у всіх випадках дорівнюють ефективним
процентним ставкам. Окремі позики видавалися за ставкою, що є нижчою, ніж ринкові ставки відсотка за
користування залученими коштами. Далі у таблиці представлені активи та зобов’язання, за якими
нараховуються проценти станом на 31 грудня 2012 та станом на 31.12.2011 років та відповідні середні
процентні ставки за цими активами на цю дату.
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2012 2011

Гривня Гривня

Позики клієнтам 16 % 15,5 %

Депозити в банках - -

На кінець 2012 року ставка рефінансування НБУ становила 7,5 % (на кінець 2011: 7,5 %).

Очікувані дати переоцінки чи погашення не відрізняються суттєво від дат, зафіксованих в
договорах, отже, надання детальної інформації щодо дат погашення чи переоцінки не вважається
доцільним.

Фонд не укладає угод щодо деривативних інструментів на основі відсоткових ставок, оскільки такі
угоди не поширені в Україні.

Справедлива вартість фінансових інструментів

Очікувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням
наявної інформації про ринок і підходящих методів оцінки. Однак, для інтерпретації маркетингових
даних з метою оцінки справедливої вартості необхідно кваліфікований висновок. Відповідно, при оцінці
не обов'язково вказувати суму, яку можна реалізувати на існуючому ринку. Використання різних
маркетингових допущень і методів оцінки може вплинути на очікувану справедливу вартість.

Очікувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням
дисконтованих грошових потоків і інших підходящих методів оцінки на кінець року; вона не вказує на
справедливу вартість цих інструментів на дату підготовки даної консолідованої фінансової звітності. Ці
оцінки не відображають ніяких премій або знижок, які могли б випливати із пропозиції одночасного
продажу повного пакета певного фінансового інструмента Фонду. Оцінка справедливої вартості
заснована на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків в існуючій економічній
ситуації, ризиків, властивим різним фінансовим інструментам і іншим факторам.

Припускається, що справедлива  вартість усіх фінансових активів і зобов'язань приблизно дорівнює
їх балансовій вартості або у зв’язку з їх короткостроковим характером,  або/та у зв’язку з тим, що
ефективні процентні ставки приблизно дорівнюють ринковим ставкам на кінець періоду.


