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Звіт незалежного аудитора

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Керівництву ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
Наглядовій раді ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Річним загальним зборам учасників
І. Звіт щодо фінансової звітності
Цей звіт складено щодо фінансової звітності інвестиційного фонду, основні відомості про якого наводяться нижче:
Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Код за ЄДРПОУ: 33657620
Вид діяльності за КВЕД:
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти (основний);
64.92 Інші види кредитування
Тип, вид та клас фонду: закритого типу, недиверсифікованого виду, клас – не встановлений, належність – венчурний;
Дата та номер свідоцтва про внесення ІСІ до ЄДРІСІ: 27 грудня 2010 року, номер №268-1;
Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 133268
Строк діяльності: 50 (п'ятдесят) років з моменту внесення до Єдиного державного Реєстру інститутів спільного інвестування. Дата
припинення діяльності: 14.12.2055 року
Місцезнаходження: Україна, 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська,44
Основні відомості про компанію з управління активами:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ТЕКОМ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ»;
Код за ЄДРПОУ: 32696957
Вид діяльності за КВЕД:
66.30 Управління фондами (основний);
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності та керування
Місцезнаходження: Україна, 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська,44
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси» (код ЄДРПОУ 34619277) провела аудит
річної фінансової звітності ПАТ «ЗНВКІФ «Стратегічні інвестиції»  ( далі – Товариство),  що додається, яка включає звіт про
фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2015 року, звіт про сукупний дохід,  звіт про власний капітал та звіт про рух грошових
коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні  примітки , а також
звітність, яка  підготовлена відповідно до вимог центральних органів виконавчої влади України.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності та звітності відповідно до вимог центральних органів виконавчої влади України щодо формату подання



фінансової звітності та за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї  фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми
провели аудит  відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання 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 та розкриттів 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 суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудит включає також  оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським
персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки

На нашу думку, фінансова звітність,  відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом  на
31.12.2015 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за  рік, що закінчився на зазначену дату,  у відповідності до
вимог центральних органів виконавчої влади України щодо формату подання фінансової звітності за 2015 рік та на основі
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примітку 2 до фінансової звітності, в якій описується політична та економічна нестабільність, що триває в
Україні. Такі умови можуть мати негативний вплив  на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, обсяг такого впливу
достовірно  на поточний момент визначити неможливо. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги цього питання.

ІІ. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги
Ми звертаємо увагу, що в складі звітності, яка перевірена аудитором є звітність, складена відповідно до формату подання
фінансової звітності, що вимагається центральними органами виконавчої влади в Україні. Не зважаючи на позначку цієї звітності,
вона не може розглядатись як належна звітність за Міжнародними стандартами фінансової звітності, тому необхідно враховувати
факт, що вона складена виключно з метою виконання вимог щодо її складання відповідно до законодавства України

Далі цей розділ складено у відповідності до Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних
інвестиційних фондів) та компанії з управління активами, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку (далі – НКЦПФР) від 11.06.2013 року за № 991 (зі змінами, внесеними згідно з Рішенням НКЦПФР  за №1652 від 09.12.2014р.
1.Інформація щодо відповідності розміру статутного та власного капіталу, формування та сплати статутного капіталу вимогам
законодавства України
Відповідно до чинного Статуту Товариства, державну реєстрацію останніх змін до установчих документів проведено 15 травня 2015 р.,
статутний капітал, з урахуванням випуску акцій для здійснення діяльності зі спільного інвестування, становить 141 556 тис. грн. (Сто
сорок один мільйон п'ятсот п'ятдесят шість тисяч гривень )
Станом на 31.12.2015 року статутний капітал сплачений грошовими коштами частково. Розмір несплаченої частини статутного
капіталу Товариства станом на 31.12.2015 року становить 140 150 тис. гривень.
Розмір власного капіталу  на кінець дня 31 грудня 2015 року становить 192 787 тис. грн. Розмір власного капіталу відповідає вимогам
чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.
2. Інформація про активи, зобов'язання та чистий прибуток відповідно до застосованих стандартів фінансової звітності наведена у
фінансовій звітності, думка щодо якої викладена у розділі «Звіт щодо фінансової звітності» даного звіту.
3. Ми не знайшли фактів, які б свідчили про недотримання вимог нормативних актів, що регулюють порядок визначення вартості
чистих активів інститутів спільного інвестування.
4. Склад та структура активів, що перебувають у портфелі ІСІ, відповідає вимогам законодавства, що висуваються до ІСІ такого типу.
5. В ході роботи аудиту нашої уваги не привернув жоден факт щодо недотримання вимог законодавства, зокрема, Рішення НКЦПФР
«Про затвердження Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування»
стосовно складу та розміру витрат, які відшкодовуються за рахунок  активі інститутів спільного інвестування.
6. Під час  виконання нами належних процедур з ідентифікації та оцінки ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства, як передбачено МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності", до
нашої уваги не потрапив жодний факт існування такого ризику, який змусив би нас змінити думку про фінансову звітність Товариства
на іншу, ніж викладена у першому параграфі нашого звіту незалежного аудитора.
7. Розмір активів ІСІ відповідає вимогам чинного законодавства.
8. Інформація про наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для складання фінансової звітності,
яка не містить суттєвих викривлень унаслідок помилки або шахрайства.
На нашу думку:

• процедури внутрішнього контролю відповідають нормативно-правовим актам НКЦПФР;
• процедури внутрішнього контролю та аудиту, які здійснює служба внутрішнього аудиту, в цілому відповідають «Положенню

про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку»,
затвердженого Рішенням НКЦПФР №996 від 19.07.2012 р.

9. На основі нашої роботи, описаної в цьому висновку, нашої уваги не привернув жодний факт, який дав би нам підстави вважати, що
стан корпоративного управління Товариства, не відповідає вимогам, які викладені у Законі України "Про інститути спільного
інвестування".
10. Допоміжна інформація.
Щодо пов'язаних осіб
Ми отримали перелік, розуміння характеру та обсяг відносин з пов'язаними особами. Інформація про операції з пов'язаними сторонами
розкрита у примітці 21 «Операції з пов'язаними сторонами» фінансової звітності.
Існування відносин і операцій з пов’язаними сторонами (зокрема афілійованими особами), що виходять за межи нормальної діяльності,
які управлінський персонал раніше не ідентифікував або не розкривав аудитору, у 2015 році аудитором не виявлені.
Щодо подій після дати балансу
Події, які відбулися після дати балансу та які не були відображені у фінансовій звітності станом на 31.12.2015 року, проте можуть мати
суттєвий вплив на фінансовий стан ПАТ «ЗНВКІФ «Стратегічні інвестиції» відсутні.
Щодо інформації про ступінь ризику ІСІ, наведена на основі аналізу результатів пруденційних показників діяльності ІСІ.
Відповідно до частини 3 статті 27 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» компанії з управління активами зобов'язані
дотримуватися пруденційних нормативів.



Згідно розділу ІІІ «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління
активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами» №1 від 09.01.2013 року (зі змінами та доповненнями),
затверджене рішенням НКЦПФР, передбачено, що «Компанія повинна здійснювати управління ризиками портфелів ІСІ (крім
венчурних)».
На основі вищевказаного, ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на дату складання фінансової звітності не проводила
відповідні розрахунки пруденційних показників діяльності ІСІ.
Підставою для проведення аудиторської перевірки є додаткова угода № 2 від 11.01.2016 року до договору про надання аудиторських
послуг № 89 від 25.12.2014 року між ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє в інтересах та за рахунок ПАТ «ЗНВКІФ
«Стратегічні інвестиції»,  та ТОВ АФ «ПКФ Аудит-фінанси».
Початок перевірки – 16.02.2016 року
Кінець перевірки – 29.03.2016 року.
Директор ТОВ АФ «ПКФ Аудит-фінанси» Каштанова Ірина Олександрівна
Директор з аудиту Пашина Тетяна Сергіївна
сертифікат аудитора серія А № 004724
 дата видачі 22.06.2001 року

ТОВ АФ «ПКФ Аудит-фінанси»
Телефон +38 044 501 25 31, +38 044 223 02 50
Факс  +38 044 501 25 31
Email pkf@pkf.kiev.ua | www.pkf.kiev.ua
ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» | вул. О. Гончара, 41, /літ «А»/, 3 поверх | 01054 Київ | Україна
код ЄДРПОУ 34619277
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 3886 від
26.10.2006 р.
ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фінанси» є фірмою членом ПКФ Інтернешнл Лімітед (PKF International Limited) мережі юридично
незалежних фірм та не приймає на себе будь-якої відповідальності чи зобов’язання за дії чи бездіяльність за частину будь-якої
іншої окремої фірми члена або фірм.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ПКФ Аудит-фінанси» здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 26.10.2006 року № 3886, видане за рішенням Аудиторської палати України
26.10.2006 року №167/3.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку серії П  № 000010 від 05.02.2013 року, чинне до
30.06.2016 р.
Місцезнаходження: вул. О.Гончара, 41, /літ. «А»/, 3 поверх, 01054, Київ, Україна
м. Київ
29 березня 2016 року

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПАТ «ЗНВКІФ «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2015
РОКУ (в тис. грн., якщо не зазначено інше)

Звіт про фінансовий стан

Показник Примітка Рік, що закінчився 31
грудня 2014 року

Рік, що закінчився
31 грудня 2015

року
Необоротні активи
Нематеріальні активи 12 267 184
Інвестиції в дочірні та  асоційовані компанії 13.1 11 538 9 148
Довгострокові фінансові інвестиції, наявні для продажу 13.1 44 206 44 011
Довгострокова дебіторська заборгованість за наданими позиками 14.1 92 432
Інша довгострокова дебіторська заборгованість 14.1 1 453
Усього за розділом необоротні активи 56 011 147 228

Оборотні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги 14.2 1 989 6 820

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 14.2 3 848
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих
доходів 14.2 8 850 11 456

Поточна заборгованість за наданими позиками 14.2 118 873 3 465
Поточні фінансові інвестиції 15 7 148 9 339
Гроші та їх еквіваленти 16 3 256 16 051
Усього за розділом оборотні активи 140 116 50 979
Активи 196 127 198 207

Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 20.1 141 556 141 556
Капітал у дооцінках 9 520 9 520
Додатковий капітал 20.1 142 363 142 363
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 20.3 42 836 39 498
Неоплачений капітал 20.1 (140 150) (140 150)
Усього власного капіталу 196 125 192 787

Поточні зобов'язання і забезпечення
Поточна кредиторська заборгованість за:

товари, роботи, послуги 17 2 2



Показник Примітка Рік, що закінчився 31
грудня 2014 року

Рік, що закінчився
31 грудня 2015

року
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 17 400
Зобов'язання за договорами цивільно-правового характеру 17 5 018
Усього  поточних зобов’язань та забезпечень 2 5 420
Капітал та зобов’язання 196 127 198 207
В.о. Директора
ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент»                    Андробченко Л.О.
Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент»                                                              Тарасенко Т.С.
Затверджено до випуску та підписано        29.03.2016 року

Звіт про сукупний дохід

Показник Примітк
а

Рік, що закінчився 31
грудня 2015 року

Рік, що закінчився 31
грудня 2014 року

Виручка  від реалізації 7 7 180 3 990
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 391

Дохід від участі в капіталі 83 32
Фінансові доходи 8 13 053 18 193
Адміністративні витрати 7 (5 417) (2 060)
Витрати від зміни справедливої вартості активів 7 (5 344) (9 213)
Інвестиційний прибуток/збиток 9.2 420 (197)
Втрати від участі в капіталі 9.1 (1 595)
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 10 8 380 11 136

Чистий фінансовий результат:
прибуток 10 8 380 11 136

В.о. Директора
ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент»                                                      Андробченко Л.О.
Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент»                                                              Тарасенко Т.С.
Затверджено до випуску та підписано        29.03.2016 року

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Стаття Примітка
Рік, що закінчився 31

грудня 2015 року
Рік, що закінчився 31

грудня 2014 року

Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2 340 2 010
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) ( 5 265             ) (      6 460     )
Праці (                  44             ) ( 30  )
Відрахувань на соціальні заходи (                  20             ) ( 14    )
Зобов'язань з податків і зборів (                  590       ) ( 6  )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

(                 582             )

Витрачання на оплату авансів (   672  )
Чистий рух коштів від операційної діяльності (3 579) (5 172)
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 4 763       8 638
Надходження від отриманих:

відсотків 10 446       8 943
дивідендів 1 1 970

Надходження від погашення позик 22 283 1 970
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій (                  8 221            ) (                 21 998             )
Витрачання на надання позик ( 1 762 ) (    3 676    )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 27 510 (6 013)
 Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Витрачання на:
Сплату дивідендів ( 11 136 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності ( 11 136 )
Чистий рух грошових коштів за звітний період 12 795 (11 185)
Залишок коштів на початок року 3 256 14 441
Залишок коштів на кінець року 16 051 3 256
В.о. Директора



ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент»                                                      Андробченко Л.О.
Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент»                                                              Тарасенко Т.С.
Затверджено до випуску та підписано        29.03.2016 року

Звіт про власний капітал

Стаття Приміт
ка

Зареєстро-
ваний

(пайовий)
капітал

Капітал
у

дооцін-
ках

Додатко-
вий

капітал

Нерозпо-
ділений

прибуток
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений

капітал
Всього

Залишок на 31 грудня 2013 року 141 556 9 520 142 363 46 540 (140 150) 199 829

Сукупний дохід 11 136 11 136
Виплати власникам (дивіденди) (14 840) (14 840)
Зміни в капіталі за рік, що
закінчився 31 грудня 2014 року (3 704) (3 704)

Залишок на 31 грудня 2014 року 20 141 556 9 520 142 363 42 836 (140 150) 196 125
Виправлення помилок 20.3 (582) (582)
Скоригований залишок на 31
грудня 2014 року 20 141 556 9 520 142 363 42 254 (140 150) 195 543

Сукупний дохід 20.3 8 380 8 380
Виплати власникам (дивіденди) 20.3 (11 136) (11 136)
Змін у капіталі за рік, що
закінчився 31 грудня 2015 року (2 756) (2 756)

Залишок на 31 грудня 2015 року 141 556 9 520 142 363 39 498 (140 150) 192 787
В.о. Директора
ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент»                                                      Андробченко Л.О.
Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент»                                                              Тарасенко Т.С.
Затверджено до випуску та підписано        29.03.2016 року

Примітки до фінансової звітності ПАТ «ЗНВКІФ «Стратегічні Інвестиції»
Примітка 1. Загальна інформація

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»; Компанія).
Місцезнаходження ТОВ «КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» - 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська, 44; фактичне
місцезнаходження: 65005, м. Одеса, вул. Михайлівська , 44.

Фонд здійснює інвестиційну діяльність на підставі Інвестиційної декларації (Нова редакція Інвестиційної декларації Фонду
затверджена Наглядовою радою Товариства: Протокол № б/н від 17.11.2014 р. й зареєстрована НКЦПФР 19.12.2014 р), з урахуванням
обмежень, встановлених законом України «Про інститути спільного інвестування».

Фонд інвестує кошти в корпоративні права, цінні папери, нерухомість та в інші активи не заборонені чинним законодавством
України підприємств металургійної, будівельної, машинобудівної, нафтово-хімічної, фармацевтичної, енергетичної, торгівельної,
харчової галузі народного господарства, сільськогосподарських підприємств, підприємств фінансово-кредитного сектора й
нерухомості з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України
 Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого Фонд здійснює свою діяльність.

Зовнішні умови функціонування економіки України в 2015 році залишались несприятливими. В 2015 році для світової
економіки були характерні відносно низькі темпи зростання та погіршення кон’юнктури світових фінансових ринків.

Внутрішні ризики розвитку економіки України в 2015 році, головним чином, були пов’язані з:  військовими діями на Донбасі,
які призвели до скорочення виробництва у регіоні, погіршення умов залучення зовнішнього фінансування та зростання видатків
бюджету на фінансування силових відомств і відновлення зруйнованої інфраструктури.

Як результат:
- Падіння реального ВВП України в 2015 році становило 10,5% (у 2014 році падіння становило 6,7%);
- Індекс промислового виробництва в Україні в 2015 році склав 96,1% (відносно попереднього року);
- Роздрібний товарообіг підприємств України в 2015 році у % до відповідного періоду попереднього року склав 85%;
- Індекс реальних заробітних плат за 12 місяців 2015 р. у % до відповідного періоду попереднього року склав 79,8%.

Виснажені міжнародні резерви, підвищений попит на іноземну валюту як наслідок панічних настроїв населення у зв’язку з
невизначеністю результату перебігу воєнних дій на Донбасі, згортання торговельних зв’язків з Росією та падіння експортної виручки
призвели до девальвації національної валюти: офіційний курс гривні до долара США в 2015 року знецінився на 52,2 % (24,000667
грн./дол. США), відносно євро - на 36,3% (26,223129 грн./євро), а відносно російського рубля – на 8,7% (3,2931 грн./10 рублів).

Знецінення ефективного обмінного курсу гривні значно посилило інфляцію споживчих цін в 2015 році. Індекс інфляції за 2015
рік склав 143,3 % (в 2014 році – 124,9%).

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 Фонду в поточних умовах, що склалися в бізнесі та економіці.
Примітка 3. Основи подання фінансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
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 Компанією у порядку, передбаченому Додатком №1 до Наказу про облікову політику № 2 від 02 січня
2015 р. «Методика розрахунку вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, управління активами яких здійснює ТОВ
«КУА «ТЕКОМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»» та у відповідності з Рішенням НКЦПФР № 1336 від 30.07.2013 р. «Про затвердження
Положення  про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування» (далі – Положення про порядок
визначення вартості чистих активів).

 Основні принципи облікової політики, що були застосовані при підготовці цієї звітності, описані в примітці 4. Ці принципи
облікової політики послідовно застосовувались протягом всіх представлених звітних періодів, якщо не вказано інше.
Примітка 4. Принципи облікової політики

4.1. Основи оцінки складання фінансової звітності.
Фінансовий звіт Фонду складений на кінець дня «31» грудня 2015 року за період з «01» січня 2015 року в національній валюті

України у тисячах гривень.
Бухгалтерський облік та фінансова звітність 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 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 Фонду, окремі статті якого (активи та пасиви) оцінувалися за:
- первісною собівартістю (вартістю придбання чи виникнення);
- справедливою (ринковою) вартістю, визначаючи її як ціну, яка була б отримана за продажу активу,  або сплачена на передачу

зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки.   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.

4.2. Первісне визнання фінансових інструментів
Похідні фінансові інструменти та фінансові інструменти, які відображаються за справедливою вартістю з переоцінкою у складі

прибутку (збитку), 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;
- 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.
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 Компанія визначає, що не існує об’єктивних ознак знецінення для фінансового активу Фонду, які оцінені 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 Компанія зважає визначаючи чи є фінансовий актив Фонду 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 Фонду від знецінення:
- фінансові труднощі позичальника, що підтверджує отримана фінансова інформація відносно 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 не розглядались 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.

4.4. Припинення визнання фінансових інструментів.
Визнання фінансового активу припиняється (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.

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.

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.

4.7 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, затвердженому рішенням НКЦПФР 30.07.2013 р. № 1336, та
нарахування процентного доходу.

4.8. 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.

4.9. 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.

4.10. 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 дохід

Фонд визнає рівними частинами протягом терміну ліцензійної угоди.
4.11. Інші фінансові зобов’язання.
Інші фінансові зобов’язання формуються за рахунок операцій з фінансовими активами Фонду такими, наприклад, як цінні папери.

Короткострокові фінансові зобов’язання, що не мають комерційної складової, відображаються в звітності за контрактною вартістю.
4.12. Інші зобов’язання
Інші поточні зобов'язання відображаються за контрактною вартістю.
4.13. Статутний капітал та емісійний дохід
Прості акції корпоративного інвестиційного фонду (акції КІФ) Фонду показані у складі капіталу. Перевищення справедливих

внесків в капітал над номінальною вартістю випущених акцій корпоративного інвестиційного фонду обліковується у складі капіталу як
емісійний дохід.

4.14. 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.
4.15. 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 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 2015 року та станом на 31.12.2014 року основні курси, що використовувалися для перерахунку сум в іноземні
валюті були наступними:



31 грудня 2015 гривень 31 грудня 2014, гривень
1 долар США 24,001 15,769
1 євро 26,223 19,233
1 російський рубль 0,329 0,303
4.16. 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

здійснюватися 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.

4.17. Ефект змін в обліковій політиці, облікових оцінках та виправлення суттєвих помилок
МСФЗ було вперше застосовано у 2012 році. У 2014-2015 роках змін в обліковій політиці відповідно до якої складається ця

фінансова звітність не було.
4.18. 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 використання оцінок і припущення, які можуть вплинути на враховані суми

активів і зобов'язань Фонду, 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
5.1.Використання нових та переглянутих МСФЗ та Інтерпретацій Комітета з інтерпретацій МСФЗ
Було вперше застосовано деякі нові стандарти та поправки до діючих стандартів, які набирають чинності для річних періодів, що

починаються 01 січня 2015року або після цієї дати.
5.2.Нові стандарти, роз'яснення та поправки до діючих стандартів та роз'яснень
Було вперше застосовано деякі нові стандарти та поправки до діючих стандартів, які набирають чинності для річних звітних

періодів, що починаються 1 січня 2015 або після цієї дати. Не застосовувались достроково опубліковані стандарти, інтерпретації або
поправки, які були випущені, але не вступили в силу. Характер і вплив цих змін розглядаються нижче. Хоча нові стандарти та поправки
застосовувалися перший раз в 2015 році, вони не мали істотного впливу на річну фінансову звітність Фонду. Характер і вплив
кожного/ої нового/ої стандарту/поправки описані нижче:

Поправки до МСБО (IAS) 19 «Пенсiйнi програми з визначеною виплатою: Внески працiвникiв»
МСБО (IAS) 19 вимагає, щоб при обліку програм з визначеною виплатою організація враховувала  внески з боку працівників і

третіх осіб. Якщо внески пов'язані із наданням послуг, вони повинні відноситися до періодів надання послуг в якості від’ємної
винагороди. Дані поправки роз'яснюють, що якщо сума внесків не залежить від кількості років надання послуг, організація може
визнавати такi внески в якостi зменшення вартостi послуг в тому перiодi, в якому наданi вiдповiднi послуги, замiсть вiднесення внескiв
на перiоди надання послуг. Ця поправка набирає чинності для річних звітних  періодів, що починаються  1 липня 2014 або після цієї
дати. Ця поправка не може бути застосована до діяльності Фонду, оскільки Фонд не має програм з визначеною виплатою, що
передбачають внески з боку працівників або третіх осіб.

«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2010-2012 рокі»»
За винятком поправки, що відноситься до МСФЗ (IFRS) 2 «Платіж на основі акцій», яка застосовується до платежів, основаних на

акціях, з датою подання 1 липня 2014 або після цієї дати, всі інші поправки набирають чинності для звітних періодів , що починаються
з 1 липня 2014 або після цієї дати. Компанія застосовувала наступні поправки вперше в фінансовій звітності Фонду:

МСФЗ (IFRS) 2 «Платіж на основі акцій»
Дана поправка застосовується перспективно і роз'яснює питання, пов'язані з визначенням умов досягнення результатів і умов

періоду надання послуг, які є умовами наділення правами. Фонд не надавав ніяких винагород протягом другої половини 2014 та 2015
року. Таким чином, дана поправка не вплинула на фінансову звітність або облікову політику Фонду.

МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бізнесу"
Поправка застосовується перспективно і роз'яснює, що всі угоди про умовне відшкодування, що класифіковані як зобов'язання

(або активи), що обумовлені об'єднанням бізнесу, повинні згодом оцінюватися за справедливою вартістю через прибуток або збиток,
незалежно від того, відносяться вони до сфери застосування МСБО (IAS) 39 чи ні. Ця поправка не мала впливу на фінансову звітність.

МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти»
Поправки застосовуються ретроспективно і роз'яснюють, що:
Організація повинна розкривати інформацію про судження, які використовувало керівництво при застосуванні критеріїв

агрегування, описаних у пункті 12 МСФЗ (IFRS) 8, в тому числі  короткий опис агрегованих операційних сегментів і економічних
характеристик (наприклад, продаж та валова маржа), використаних при оцінці «аналогічності» сегментів;

Звірку активів сегмента із загальною сумою активів, так само як і інформацію про зобов'язання по сегменту, необхідно
розкривати тільки в тому випадку, якщо звірка надається керівництву, що приймає операційні рішення.

Ця поправка не мала впливу на фінансову звітність Фонду, оскільки боргові інструменти чи інструменти власного капіталу Фонду
не обертались на відкритому ринку та для Фонду не вимагалось розкриття інформації про операційні сегменти.

МСБО (IAS) 16 «Основні засоби» та МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи»
Поправки застосовується ретроспективно і роз’яснюють в рамках МСБО (IAS) 16 та МСБО (IAS) 38, що актив може бути

переоцінений на підставі спостережуваних даних або шляхом коригування валової балансової вартості активу до ринкової вартості, або
шляхом визначення ринкової вартості, відповідної балансової вартості активу та пропорційного коригування валової балансової
вартості таким чином, щоб кінцева балансова вартість дорівнювала ринкової вартості. Крім цього пояснюється, що накопичена
амортизація - це різниця між валовою і балансовою вартістю активу. Ці поправки не вплинули на фінансову звітність Фонду.

МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони»
Згідно Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 24 (МСБО 24) «Розкриття інформації про зв'язані сторони», пов’язаною

стороною Фонду є фізична особа або суб'єкт господарювання, зв'язані з Фондом:
а) Фізична особа або близький родич такої особи є зв'язаною стороною із
Фондом, якщо така особа:
i) контролює Фонд або здійснює спільний контроль над ним;
ii) має суттєвий вплив на Фонд;
iii) є членом провідного управлінського персоналу Фонду або материнського підприємства Фонду;
б) суб'єкт господарювання є зв'язаним із Фондом, якщо виконується будь-яка з таких умов:
i) суб'єкт господарювання та Фонд, є членами однієї групи (а це означає, що кожне материнське підприємство, дочірнє

підприємство або дочірнє підприємство під спільним контролем є зв'язані одне з одним);



ii) один суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством або спільним підприємством іншого суб'єкта господарювання (або
асоційованого підприємства чи спільного підприємства члена групи, до якої належить інший суб'єкт господарювання);

iii) обидва суб'єкти господарювання є спільними підприємствами однієї третьої сторони;
iv) один суб'єкт господарювання є спільним підприємством третього суб'єкта господарювання, а інший суб'єкт господарювання є

асоційованим підприємством цього третього суб'єкта господарювання;
v) суб'єкт господарювання є програмою виплат по закінченні трудової діяльності працівників або суб'єкта господарювання, що

звітує, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є зв'язаним із суб'єктом господарювання, що звітує. Якщо суб'єкт
господарювання, що звітує, сам є такою програмою виплат, то працедавці-спонсори також є зв'язаними із суб'єктом господарювання,
що звітує;

vi) суб'єкт господарювання перебуває під контролем або спільним контролем особи, визначеної в пункті а);
vii) особа, визначена в пункті а)і), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом провідного управлінського

персоналу суб'єкта господарювання (або материнського підприємства суб'єкта господарювання).
Пов'язаними сторонами не вважаються:
а) два суб'єкти господарювання, просто тому, що вони мають спільного директора або іншого члена провідного управлінського

персоналу, або тому, що член провідного управлінського персоналу одного суб'єкта господарювання має суттєвий вплив на інший
суб'єкт господарювання;

б) два контролюючі учасники, просто тому, що вони здійснюють спільний контроль за діяльністю спільного підприємства;
в) i) особи, що надають фінансування;
ii) профспілки;
iii) комунальні служби; та
iv) департаменти та агентства органу державної влади, що не контролюють, не здійснюють спільного контролю або не мають

суттєвого впливу на суб'єкт господарювання, що звітує,
просто тому, що вони мають звичайні відносини з суб'єктом господарювання (навіть якщо вони можуть обмежувати свободу дії

суб'єкта господарювання або брати участь у процесі прийняття рішень цим суб'єктом господарювання);
г) замовник, постачальник, суб'єкт господарювання, що отримав пільги (френчайзер), дистриб'ютор, генеральний агент, з яким

суб'єкт господарювання здійснює значний обсяг операцій, просто з причин економічної залежності, що виникає в результаті
вищезазначеного.

«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2011-2013 років»
Дані поправки набувають чинності для звітних періодів, що починаються 1 липня 2014 або після цієї дати. Ці вдосконалення

застосовувались вперше в фінансової звітності Фонду. Вони включають:
МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бізнесу"
Поправка застосовується перспективно і роз'яснює виключення зі сфери застосування МСФЗ (IFRS) 3:
До сфери застосування МСФЗ (IFRS) 3 не належать всi угоди про спiльне пiдприємництво, а не тiльки спiльнi пiдприємства;
Це виключення зi сфери застосування використовується виключно щодо облiку у фiнансовiй звiтностi самої угоди про спiльне

пiдприємництво
Фонд не має угод про спільне підприємництво, тому ця поправка не застосовується до Фонду.
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості»
Поправка застосовується перспективно і роз'яснює, що звільнення в МСФЗ (IFRS) 13, що передбачає можливість оцінки

справедливої вартості на рівні портфеля, може застосовуватися не тільки до фінансових активів та фінансових зобов'язань, але також до
інших договорів у сфері застосування МСБО (IAS) 39. Не застосовувалось до Фонду  звільнення  МСФЗ (IFRS) 13, яке передбачає
можливість оцінки справедливої вартості на рівні портфеля.

МСБО (IAS) 40 «Інвестиційна нерухомість"
Опис додаткових послуг в МСБО (IAS) 40 розмежовує інвестиційну нерухомість та нерухомість, займану власником (тобто

основні засоби). Поправка застосовується перспективно і роз'яснює, що МСФЗ (IFRS) 3, а не опис додаткових послуг в МСБО (IAS) 40,
застосовується для визначення того, чи є операція придбанням активу або об'єднанням бізнесу. Ця поправка не вплинула на облікову
політику Фонду.

Стандарти, які були випущені, але ще не набули чинності
Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, які були випущені, але ще не набули чинності на дату випуску фінансової звітності

Фонду. Планується застосувати ці стандарти на дату їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», яка замінює МСБО

(IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три
частини проекту з обліку фінансових інструментів: класифікація та оцінка, знецінення та облік хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває
чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове
застосування. За винятком обліку хеджування, стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є
обов'язковим. Вимоги щодо обліку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, за деякими винятками.

Планується розпочати застосування нового стандарту з дати набрання чинності. У 2015 році була здійснена загальна оцінка
впливу всіх трьох частин МСФЗ (IFRS) 9 на звітність Фонду. Ця попередня оцінка ґрунтується на інформації, доступної в теперішній
час, і може бути змінена внаслідок більш детального аналізу або отримання додаткової обґрунтованої та підтверджуваної інформації,
яка стане доступною в майбутньому. В цілому, Компанія не очікує значного впливу нових вимог на бухгалтерський баланс та власний
капітал Фонду, за винятком застосування вимог щодо знецінення в МСФЗ (IFRS) 9. Компанія очікує визнання більшої суми оціночного
резерву під збитки Фонду і в майбутньому проведе детальний аналіз для визначення суми збільшення оціночного резерву Фонду.

(а) Класифікація і оцінка
Компанія не очікує значного впливу на бухгалтерський баланс та власний капітал Фонду при застосуванні вимог МСФЗ (IFRS) 9

до класифікації та оцінки. Компанія планує продовжувати оцінювати за справедливою вартістю усі фінансові активи Фонду, які
оцінюються в даний час за справедливою вартістю.

(б) Знецінення
МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Компанія відображала по всім борговим цінним паперам, позиках та торговій дебіторській

заборгованості Фонду дванадцятимісячні очікувані кредитні збитки або очікувані кредитні збитки за весь термін їх дії. Компанія
планує застосувати спрощений підхід і відобразити очікувані кредитні збитки Фонду за весь термін дії за страховою дебіторською
заборгованістю.

(в) Облік хеджування
МСФЗ (IFRS) 9 не змінює загальні принципи обліку організацією ефективності хеджування, Компанія не очікує значного впливу

на звітність Фонду в результаті застосування МСФЗ (IFRS) 9.
МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць»
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких підлягає тарифному регулюванню,

продовжувати застосовувати більшість раніше застосовуваних ними та діючих принципів облікової політики щодо залишків по



рахунках відкладених тарифних різниць після першого застосування МСФЗ. Організації, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повинні
представити рахунки відкладених тарифних різниць окремими рядками в звіті про фінансовий стан, а рух по таким залишкам -
окремими рядками у звіті про прибуток або збиток та інший сукупний дохід. Стандарт вимагає розкриття інформації про характер
тарифного регулювання та пов'язані з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фінансову звітність організації. МСФЗ
(IFRS) 14 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати. Оскільки Фонд не підлягає
тарифному регулюванню, даний стандарт не застосовується до його фінансової звітності.

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року і передбачає модель, що включає п'ять етапів, яка буде застосовуватися щодо

виручки за договорами з покупцями. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається сумою, яка вiдображає вiдшкодування, право на яке
органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг клiєнту.

Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ до визнання виручки. Для річних періодів, починаючи 1 січня 2018
або після цієї дати буде вимагатися повне ретроспективне застосування або модифіковане ретроспективне застосування, при цьому
допускається дострокове застосування. Планується використовувати варіант повного ретроспективного застосування нового стандарту
з дати набрання чинності. Компанія бере до уваги пояснення, випущені Радою з МСФЗ в рамках попереднього варіанту документа в
липні 2015 року, і буде відстежувати зміни в майбутньому. Даний стандарт не застосовується щодо виручки по договорам страхування,
що підпадають в сферу застосування МСФЗ 4 «Договори страхування», по договорам оренди, що підпадають в сферу застосування
МСБО 17 «Оренда», а також виручки, що виникає по відношенню до фінансових інструментів та інших договірних прав та обов’язків,
що підпадають в сферу діяльності МСФЗ 9 «фінансові інструменти».

Компанія не очікує, що застосування нового стандарт буде мати значний вплив на фінансову звітність Фонду.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
Новий стандарт являє єдину модель ідентифікації договорів оренди та порядку їх обліку в фінансовій звітності як орендарів, так і

орендодавців. Він замінює МСБО (IAS) 17 «Оренда» і пов'язані з ним керівництва по його інтерпретації.
МСФЗ (IFRS) 16 використовує контрольну модель для виявлення оренди, проводячи розмежування між орендою і договором про

надання послуг на підставі наявності або відсутності виявленого активу під контролем клієнта.
Введено значні зміни в бухгалтерський облік з боку орендаря, з усуненням відмінності між операційною та фінансовою орендою і

визнанням активів і зобов'язань по відношенню до всіх договорів оренди (за винятком обмеженого ряду випадків короткострокової
оренди і оренди активів з низькою вартістю)

При цьому, стандарт не містить значних змін вимог до бухгалтерського обліку з боку орендодавця.
Організаціям необхідно буде враховувати вплив змін, що були внесені цим стандартом, наприклад, на інформаційні системи та

системи внутрішнього контролю.
Стандарт вступає в силу для періодів, що починаються 1 січня 2019 року або пізніше, при цьому, застосування до цієї дати

дозволено для організацій, які також застосовує МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами».
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність» - «Облік придбань часток участі у спільних операціях»
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спільних операцій враховував придбання частки участі у спільній операції,

діяльність якої являє собою бізнес, згідно з відповідними принципами МСФЗ (IFRS) 3 для обліку об'єднань бізнесу. Поправки також
роз'яснюють, що долі участі у спільній операції  не потрібно переоцінювати при придбанні додаткової частки участі в тій же спільній
операції, якщо зберігається спільний контроль. Крім того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення зі сфери застосування, згідно
з яким дані поправки не застосовуються, якщо сторони, які здійснюють спільний контроль (включаючи звітуючу організацію),
знаходяться під загальним контролем однієї і тієї ж кінцевої контролюючої сторони.

Поправки застосовуються як щодо придбання первісної частки участі у спільній операції, так і щодо придбання додаткових
часток в тій же спільній операції і набирають чинності на перспективній основі для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 або
після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очікується, що поправки не матимуть впливу на фінансову звітність
Фонду.

Поправки до МСБО (IAS) 16 та МСБО (IAS) 38 «Роз'яснення допустимих методів амортизації»
Поправки роз'яснюють принципи МСБО (IAS) 16 та МСБО (IAS) 38, які полягають в тому, що виручка відображає структуру

економічних вигод, які генеруються в результаті діяльності бізнесу (частиною якого є актив), а не економічні вигоди, які споживаються
в рамках використання активу. У результаті заснований на виручці метод не може використовуватися для амортизації основних засобів
і може використовуватися тільки в рідкісних випадках для амортизації нематеріальних активів. Поправки застосовуються перспективно
для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очікується, що
поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Фонду, оскільки Компанія не використовувала заснований на виручці метод для
амортизації необоротних активів Фонду.

Поправки до МСБО (IAS) 16 та МСБО (IAS) 41 «Сільське господарство: плодоносні рослини»
Поправки вносять зміни у вимоги до обліку біологічних активів, які відповідають визначенню плодоносних рослин. Згідно з

поправками біологічні активи, що відповідають визначенню плодоносних рослин, більш не належать до сфери застосування МСБО
(IAS) 41. Замість цього до них застосовується МСБО (IAS) 16. Після первісного визнання плодоносні рослини будуть оцінюватися
згідно з МСБО (IAS) 16 по накопичених фактичних витратах (до дозрівання) та з використанням моделі обліку за фактичними
витратами або моделі переоцінки (після дозрівання). Поправки також підтверджують, що продукція плодоносних рослин як і раніше
залишається у сфері застосування МСБО (IAS) 41 і має оцінюватися за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж.
Відносно державних субсидій, що відносяться до плодоносних рослин, застосовуватиметься МСБО (IAS) 20 «Облік державних
субсидій і розкриття інформації про державну допомогу». Поправки застосовуються ретроспективно в річних періодів, що
починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очікується, що поправки не матимуть
впливу на фінансову звітність Фонду, оскільки у Фонду відсутні плодоносні рослини.

Поправки до МСБО (IAS) 27 «Метод пайової участі в окремій фінансовій звітності»
Поправки дозволяють організаціям застосовувати метод пайової участі для обліку інвестицій у дочірні організації, спільні

підприємства та залежні організації в окремій фінансовій звітності. Організації, які вже застосовують МСФЗ і приймають рішення про
перехід на метод пайової участі у своїй окремій фінансовій звітності, повинні будуть застосовувати ці зміни ретроспективно.
Організації, що вперше застосовують МСФЗ і приймають рішення про використання методу пайової участі в своїй окремій фінансовій
звітності, зобов'язані застосовувати цей метод з дати переходу на МСФЗ. Поправки набувають чинності для річних періодів, що
починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Поправки не матимуть впливу на
фінансову звітність Фонду.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і його залежною
організацією або спільним підприємством»

Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 в частині обліку втрати контролю над дочірньою
організацією, яка продається залежній організації чи спільному підприємству або вносяться до них. Поправки роз'яснюють, що
прибуток або збиток, який виникає в результаті продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес згідно з визначенням в
МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його залежною організацією або спільним підприємством, визнаються в повному обсязі.
Однак прибуток або збиток, який виникає в результаті продажу або внеску активів, що не представляють собою бізнес, визнаються



лише в межах часток участі, наявних у інших інвесторів, ніж організація у залежній організації чи спільному підприємстві. Дані
поправки застосовуються перспективно і набирають чинності для річних періодів, починаючи 1 січня 2016 або після цієї дати, при
цьому допускається дострокове застосування. Очікується, що дані поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Фонду.

«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2012-2014 років»
Дані поправки набувають чинності для річних періодів, починаючи 1 січня 2016 Документ включає в себе наступні поправки:
МСФЗ (IFRS) 5 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена діяльність»
Вибуття активів (або вибуваючих груп) здійснюється, як правило, через продаж або розподіл власникам. Поправка роз'яснює, що

перехід від одного методу вибуття на інший повинен вважатися не новим планом з вибуття, а продовженням початкового плану. Таким
чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не переривається. Дана поправка повинна застосовуватися перспективно.

МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
(i) Договори на обслуговування
Поправка роз'яснює, що договір на обслуговування, що передбачає виплату винагороди, може являти собою триваючу участь у

фінансовому активі. Для визначення необхідності розкриття інформації, організація повинна оцінити характер винагороди та угоди
відповідно до вказівок щодо подальшої участі в МСФЗ (IFRS) 7. Оцінка того, які договори на обслуговування являють собою триваючу
участь, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття інформації не є необхідним для періодів, що починаються до річного
періоду, в якому організація вперше застосовує дану поправку.

(ii) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 у скороченій проміжній фінансовій звітності
Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття інформації про взаємозалік не застосовуються до скороченої проміжної фінансової

звітності за винятком випадків, коли така інформація представляє собою значні оновлення інформації, відображеної в останньому
річному звіті. Дана поправка повинна застосовуватися ретроспективно.

МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам»
Поправка роз'яснює, що розвиненість ринку високоякісних корпоративних облігацій оцінюється на основі валюти, в якій

облігація деномінована, а не країни, в якій облігація випущена. При відсутності розвиненого ринку високоякісних корпоративних
облігацій, деномінованих в певній валюті, необхідно використовувати ставки за державними облігаціями. Дана поправка повинна
застосовуватися перспективно.

МСБО (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність»
Поправка роз'яснює, що інформація за проміжний період повинна бути розкрита або у проміжній фінансовій звітності, або в

іншому місці проміжного фінансового звіту (наприклад, в коментарях керівництва або у звіті щодо оцінки ризиків) із зазначенням
відповідних перехресних посилань у проміжній фінансовій звітності. Інша інформація в проміжному фінансовому звіті повинна бути
доступна для користувачів на тих же умовах і в ті ж терміни, що і проміжна фінансова звітність. Дана поправка повинна
застосовуватися ретроспективно.

Очікується, що дані поправки не матимуть впливу на фінансову звітність Фонду.
Поправки до МСБО (IAS) 1 «Ініціатива у сфері розкриття інформації»
Поправки до МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» швидше роз'яснюють, а не значно змінюють, існуючі вимоги МСБО

(IAS) 1. Поправки роз'яснюють наступне:
Вимоги до суттєвості МСБО (IAS) 1;
Окремі статті в звіті/(ах) про прибуток та збиток та інший сукупний доход і в звіті про фінансовий стан можуть бути де

агреговані;
У організацій є можливість вибирати порядок подання приміток до фінансової звітності;
Частка іншого сукупного доходу залежних організацій та спільних підприємств, які обліковуються за методом пайової участі,

повинна представлятися агреговано в рамках однієї статті і класифікуватися в якості статей, які будуть або не будуть згодом
рекласифіковані в склад прибутку або збитку.

Крім цього, поправки роз'яснюють вимоги, які застосовуються при поданні додаткових проміжних підсумкових сум у звіті про
фінансовий стан і звіті/(ах) про прибуток та збиток і інший сукупний дохід. Дані поправки набувають чинності для річних періодів,
починаючи 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очікується, що дані поправки не
матимуть впливу на фінансову звітність Фонду.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСБО (IAS) 28 «Інвестиційні організації: застосування виключення з вимоги
про консолідацію»

Поправки розглядають питання, які виникли при застосуванні винятків щодо інвестиційних організацій згідно з МСФЗ (IFRS) 10.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолідованої фінансової звітності застосовується і
до материнської організації, яка є дочірньою організацією інвестиційної організації, яка оцінює свої дочірні організації за
справедливою вартістю.

Крім цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолідації підлягає тільки така дочірня організація інвестиційної
організації, яка сама не є інвестиційною організацією і надає інвестиційній організації допоміжні послуги. Всі інші дочірні організації
інвестиційної організації оцінюються за справедливою вартістю. Поправки до МСБО (IAS) 28 дозволяють інвестору при застосуванні
методу участі зберегти оцінку за справедливою вартістю, застосовану його залежною організацією або спільним підприємством, які
являються інвестиційними організаціями, до своїх власних часток участі в дочірніх організаціях.

Ці поправки повинні застосовуватися ретроспективно і набирають чинності для річних періодів, починаючи 1 січня 2016 або
після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. Очікується, що дані поправки не матимуть впливу на фінансову
звітність Фонду.
Примітка 6. Відомості, щодо доходів, отриманих Фондом за рік

Доходи 2015 2014
Виручка від реалізації 7 180 3 990
дохід від надання ліцензійних прав на користування знаком на товари
(послуги) 7 180 3 990
Валовий прибуток 7 180 3 990
Інші доходи 391
зміни переоцінки до справедливої вартості 391
Дохід від участі в капіталі 83 32
асоційованих компаній 83 87
інших суб'єктів господарювання (55)
Фінансові доходи 13 053 18 193
відсотки, за виданими позиками 11 005 15 196
відсотки, отримані за депозитними договорами 1 969 802
отримані дивіденди 79 2 195



Доходи 2015 2014
Інвестиційні доходи 420 11
прибуток від реалізації ЦП                  420 11
Всього отримано доходу 20 736 22 617

Примітка 7. Відомості, щодо операційної діяльності Фонду за рік

Операційні доходи 2015 2014
Виручка від реалізації 7 180 3 990
дохід від надання ліцензійних прав на користування знаком на товари
(послуги) 7 180 3 990
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 391
Всього операційного доходу 7 180 4 381
Адміністративні витрати 5 417 2 060
витрати на оплату праці 54 37
відрахування на соціальні заходи 19 13
амортизація 92 92
операційна оренда приміщення 2 2
винагорода Компанії з управління активами 4 958 1 604
інші  послуги (аудитор, нотаріус, зберігач, інші) 283 305
послуги банку 4 3
інші операційні витрати 5 4
Інші витрати: 5 344 9 213
винагорода Компанії з управління активами 3 947
зміни переоцінки до справедливої вартості: 5 266
довгострокових інвестицій 93
поточних інвестиції 5 251
Всього операційних витрат 10 761 11 273

Примітка 8. Відомості, щодо фінансової діяльності Фонду за рік

Показник 2015 2014
Фінансові доходи 13 053 18 193
відсотки, за виданими позиками 11 005 15 196
відсотки, отримані за депозитними договорами 1 969 802
отримані дивіденди 79 2 195
Результат від фінансової діяльності :
прибуток 13 053 18 193

Примітка 9. Відомості, щодо інвестиційної діяльності Фонду за рік

9.1 Доходи/втрати від участі в капіталі
Показник 2015 2014

Дохід від участі в капіталі 83 32
асоційовані компанії 83 87
інші суб'єкти господарювання (55)
Втрати від участі в капіталі (1 595)
асоційовані компанії (1 595)
Фінансовий результат від участі в капіталі:
прибуток 32
збиток (1 512)

9.2 Інвестиційний прибуток/збиток
Показник 2015 2014

Інші доходи 420 11
прибуток від реалізації ЦП            420 11
Інші витрати 208
інші витрати за фінансовими інвестиціями 208
Фінансовий результат від купівлі-продажу інвестиції
прибуток 420
збиток (197)

Примітка 10. Відомості, щодо отриманого прибутку Фондом за рік
Фінансовий результат: 2015 2014

Прибуток, отриманий від:
від операційної діяльності (3 581) (6 892)
від фінансової діяльності 13 053 18 193
від участі в капіталі (1 512) 32
від інвестиційної діяльності 420 (197)
Фінансовий результат до оподаткування
прибуток 8 380 11 136
Чистий фінансовий результат
прибуток 8380 11 136

Примітка 11. Податок на прибуток
З 01 січня 2015 року згідно п.141.6.1 Податкового кодексу України звільняються від оподаткування кошти спільного

інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту



спільного інвестування (ІСІ), доходи від здійснення операцій з активами ІСІ, доходи, нараховані за активами ІСІ, та інші доходи від
діяльності ІСІ (відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті, тощо).
Примітка 12. Відомості про нематеріальні активи.

Знаки на товари (роботи, послуги)Показник
станом на 31.12.15 станом на 31.12.14

Балансова вартість на початок попереднього періоду 267 359
Первісна (переоцінена) вартість 897 897
накопичена амортизація (630) (538)
надходження 0
капітальні інвестиції вдосконалення нематеріальних активів 9
амортизаційні відрахування (92) (92)
Балансова вартість на кінець року 184 267
Первісна вартість 906 897
накопичена амортизація (722) (630)

Примітка 13. Відомості про довгострокові інвестиції

13.1.Довгострокові фінансові інвестиції, в дочірні та асоційовані компанії
13.1.1 Дочірні та асоційовані компанії

Станом на 31.12.2015 Станом на 31.12.2014

Компанія

Величина та дата змін
питомої ваги інвестиції
у статутному капіталі

об'єкта інвестування (%
з одним десятковим

знаком)

частка
контролю

(%)

частка
участі у
капіталі

частка
контролю

(%)

частка
участі у
капіталі

Країна
реєстрації

Дочірні компанії:
ТОВ "Санплан" 100 4 550 100 4 550 Україна
ТДВ "Чорноморець" продаж к/прав 10.02.15р 87,1 1 501 Україна
Асоційовані компанії
ПАТ ОВО "Холодмаш" 49,9 3 296 49,9 3 296 Україна
ТОВ "Фінфарм" 24,9 5 184 24,9 5 184 Україна

13.1.2. Відомості, щодо інвестиції в дочірні та асоційовані компанії

13.2.1. Довгострокові фінансові інвестиції:
Тип інвестицій 31.12.2015 31.12.2014

Акції                 43 683       43 683
корпоративні права, інші    328            523
Всього               44 011     44 206

13.2.2. Володіння фінансовими інвестиціями за видами діяльності:
31.12.2015 31.12.2014

Вид діяльності
сума питома вага

(%) сума питома вага (%)

банківська діяльність 43 475            98,78 43 475             98,35
фармацевтична діяльність 221              0,50 224               0,50
власники власного чи орендованого майна 114              0,25 108               0,25
сільськогосподарські підприємства 193              0,45 381               0,86
торгівля і комерційна діяльність 8              0,02 17               0,04
будівництво 1
всього 44 011        100 44 206         100
13.2.3. Відомості, щодо змін в довгострокових інших фінансових інвестиціях:

Показник 31.12.2015 31.12.2014
Балансова вартість на початок року 44 206 42 210
 придбання фінансових інвестицій 105 2 052
переоцінка до справедливої вартості через доходи/витрати періоду (93) (56)
продаж (вибуття) фінансових інвестиції (207)
Балансова вартість на кінець року 44 011 44 206

Примітка 14. Відомості, щодо дебіторської заборгованості
14.1. Довгострокова дебіторська заборгованість:

Показник 31.12.2015 31.12.2014
Дебіторська заборгованість за:
 позиками, що надані юридичним особам 100 674
операціями з купівля-продажу ЦП 1 453
резерв від знецінення позик (8 242)
Всього 93 885
14.2. Поточна дебіторська заборгованість Фонду:

Показники 31.12.2015 31.12.2014
Балансова вартість на початок року 11 538 11 006
справедлива вартість придбаних чистих активів асоційованої компанії 445
частка прибутку асоційованих компаній (1 512) 87
 придбання фінансових інвестицій
продаж (вибуття) фінансових інвестиції (878)
Балансова вартість на кінець року 9 148 11 538



Показник 31.12.2015 31.12.2014
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за надання ресурсів: 6 820 1 989
надання ліцензійних прав на користування знаком на товари, роботи, послуги 6 820 1 980
інше 9
виданими авансами: 3 848
купівля-продаж ЦП 3 848
з нарахованих доходів: 11 456 8 850
відсотки за позиками, що надані юридичним особам 10 739 8 326
відсотки за депозитами 154 40
дивіденди 563 484
інша дебіторська заборгованість: 3 465 118 873
 позиками, що надані юридичним особам 3 467 124 647
купівля-продаж ЦП 42
резерв знецінення (2) (5 816)
14.3. Відомості щодо договорів позик, які надані юридичним особам, та за якими є заборгованість, станом на 31.12.2015 р.:

Показник 31.12.2015 31.12.2014
Надані позики, за терміном дії:
більше року 100 674
менше року 3 467 124 647
Резерв знецінення позик (8 245) (5 816)
відсотки що нараховані за позиками 10 739 8 326

Всього 106 635 127 157
Резерв 31.12.2015
залишок станом на початок року (5 816)
(збільшення)/зменшення (2 429)
списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву
залишок за станом на кінець року (8 245 )
14.5. Суми позик, за видами економічної діяльності:

31.12.2015 31.12.2014
Вид діяльності

сума питома вага
(%) сума питома вага

(%)
Фармацевтична діяльність 34 515 33,1 34 515 27,7
власники власного чи орендованого майна 59 967 57,6 78 623 63,1
сільськогосподарські підприємства 4 700 3,8
торгівля і комерційна діяльність 1 723 1,7
виробництво 7 936 7,6 6 809 5,4
усього позик без нарахованих доходів (до відрахування
резерву) 104 141 100 124 647 100

14.6. Аналіз кредитної якості позик:

Позичальник 31.12.2015 31.12.2014

позики середнім компаніям 101 198 117 937
позики малим компаніям 2 943 6 710
Загальна сума позик до відрахування резервів 104 141 124 647
Резерв від знецінення за позиками (8 245) (5 816)
Усього позик за мінусом резервів 95 896 118 831

Примітка 15. Відомості, щодо поточних фінансових інвестиції

Торгові цінні папери на 31.12.15 на 31.12.14
Цінні папери, які знаходяться в обігу  на фондовому ринку
Акції  українських емітентів 4 321 7 148
Цінні папери,  які не знаходяться в обігу на фондовому ринку:
Акції  іноземних емітентів 5 018
Усього 9 339 7 148

*Поточні фінансові інвестиції обліковуються за справедливою вартістю (див. Примітку 26)
Примітка 16. Відомості, щодо грошових коштів та їх еквівалентів
16.1. Грошові кошти на поточних рахунках

залишок на 31.12.2015рБанк валюта
грн дол.США

Акціонерний банк "Південний" грн 91
Акціонерний банк "Південний" дол.США
ПАТ «МАРФІН БАНК» грн
ПАТ «МАРФІН БАНК» дол.США 1
Всього грошових коштів на рахунках 92

16.2. На депозитних рахунках (відкритих в Акціонерному банку "Південний", кредит-рейтинг якого  складає uaA+ ):

Договір на розміщення грошових коштів, №
договору

дата
заключення

угоди

дата
останньої

угоди

термін дії
угоди (до)

вид
депозиту %

залишок
на

31.12.2015



Договір на розміщення грошових коштів, №
договору

дата
заключення

угоди

дата
останньої

угоди

термін дії
угоди (до)

вид
депозиту %

залишок
на

31.12.2015
додаткова угода № 536TDd до договору
банківського вкладу про розміщення грошових
коштів на поточному депозиті №  TDGA2011-
00023

16.09.2011 30.12.2015 безстроковий поточний 8 358

додаткова угода № 1 до додаткового договору
банківського строкового депозиту № 01653 DL
до Генеральної угоди № ADLG00022-10454 про
розміщення коштів в рамках депозитної лінії від
21.03.2012р

30.09.2015 30.12.2015 05.01.2016 строковий 11,5 800

додаткова угода № 3 до додаткового договору
банківського строкового депозиту № 00894DL
до Генеральної угоди № ADLG00022-10454 про
розміщення коштів в рамках депозитної лінії від
21.03.2012р

21.05.2015 29.10.2015 27.01.2016 строковий 20,5 1 200

додаткова угода № 4 до додаткового  договору
банківського строкового депозиту №
ADLG00022-1045  до Генеральної угоди №
ADLG00022-10454 про розміщення коштів в
рамках депозитної лінії від 21.03.2012р

21.05.2012 07.05.2015 03.05.2016 строковий 17,5 1

додаткова угода № 1 до додаткового  договору
банківського строкового депозиту № 01581DL
до Генеральної угоди № ADLG00022-10454 про
розміщення коштів в рамках депозитної лінії від
21.03.2012р

21.09.2015 18.12.2015 18.02.2016 строковий 20 1 200

додаткова угода № 3 до додаткового  договору
банківського строкового депозиту № 00766DL
до Генеральної угоди № ADLG00022-10454 про
розміщення коштів в рамках депозитної лінії від
21.03.2012р

30.04.2015 27.11.2015 29.02.2016 строковий 20,5 4 000

додаткова угода № 3 до додаткового  договору
банківського строкового депозиту № 00768DL
до Генеральної угоди № ADLG00022-10454 про
розміщення коштів в рамках депозитної лінії від
21.03.2012р

30.04.2015 27.11.2015 29.02.2016 строковий 20,5 500

додаткова угода № 2 до додаткового  договору
банківського строкового депозиту № 01135DL
до Генеральної угоди № ADLG00022-10454 про
розміщення коштів в рамках депозитної лінії від
21.03.2012р

30.06.2015 25.12.2015 25.02.2016 строковий 20 3 100

Додатковий договір банківського строкового
депозиту № 01998DL  до Генеральної угоди №
ADLG00022-10454 про розміщення коштів в
рамках депозитної лінії від 21.03.2012р

30.11.2015 30.11.2015 03.03.2016 строковий 20,5 1 000

Додатковий договір банківського строкового
депозиту № 02153DL  до Генеральної угоди №
ADLG00022-10454 про розміщення коштів в
рамках депозитної лінії від 21.03.2012р

25.12.2015 25.03.2016 строковий 20 3 400

Додатковий договір банківського строкового
депозиту № 02259DL  до Генеральної угоди №
ADLG00022-10454 про розміщення коштів в
рамках депозитної лінії від 21.03.2012р

30.12.2015 05.01.2016 строковий 11,5 400

Всього грошових коштів на депозитних рахунках 15 959

*Всі депозитні рахунки відкриті в гривнях.

Примітка 17. Відомості, щодо кредиторської заборгованості Фонду

Поточна кредиторська заборгованість за: на 31.12.2015 на 31.12.2014
товари, роботи, послуги 2 2
інша 2 2
за одержаних авансів: 400
передплата за ЦП 400
інші поточні зобов'язання: 5 018
за договорами з ЦП 5 018
Всього 5 420 2

Примітка 18. Заборгованість за винагородою з управління активами

Показник 2015 2014
залишок заборгованості на початок року 578
винагорода, нарахована у періоді* 4 958 5 551
винагорода, сплачена протягом року (4 958) (6 129)
залишок заборгованості на кінець року



* - Сума включає винагороду Компанії:
- за період з листопада 2014 р. по листопад 2015р. включно,
- донарахування за 2014рік згідно акту звірки.

Фонд сплачує винагороду Компанії, порядок розрахунку якої визначається Регламентом Фонду. Згідно Регламенту винагорода
Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду. Винагорода Компанії 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 за рік на підставі розрахунку
середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів ІСІ. Розмір  винагороди
Компанії, згідно Регламенту Фонду, з 2014 року по березень 2015 року включно складав 3,5 (три цілих п’ять десятих) відсотків
середньорічної вартості чистих активів Фонду. Починаючи з квітня 2015 р., згідно Регламенту Фонду, остаточний розмір винагороди
Компанії, розрахованої у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду, визначався за рішенням Наглядової ради Фонду.

Примітка 19. Оплата винагороди членам Наглядової ради
Показник 2015 2014

Кількість членів Наглядової ради, т.ч.: 3 3

Фонд оплати винагороди (тис грн) 54 37
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована
з фонду оплати винагороди
 (тис грн) 8 5

Військовий збір (тис грн) 1 1

Примітка 20. Відомості, щодо власного капіталу Фонду
20.1 Акціонерний капітал

Показник на 31.12.15 на 31.12.14
кількість акцій КІФ в обігу   (тис. шт) 1 406 1 406
зареєстрований капітал (тис. грн) 141 556 141 556
емісійний дохід (тис. грн) 142 363 142 363
неоплачені акції КІФ, що затверджені до випуску (тис. грн) (140 150) (140 150)
Усього 143 769 143 769

Загальна номінальна вартість акцій КІФ Фонду, які планується розмістити: 141 051 011 (сто сорок один мільйон п’ятдесят одна
тисяча одинадцять) гривень 00 коп. Номінальна вартість однієї акції корпоративного інвестиційного фонду становить 1 грн. Станом на
31 грудня 2015 року в обігу знаходиться 1 405 752 акцій КІФ Фонду.

Акції КІФ Фонду розміщуються у порядку, визначеному чинним законодавством, що регулює діяльність інститутів спільного
інвестування. Перевищення вартості розміщення над номінальною вартістю відображається у складі емісійного доходу. Акції КІФ
Фонду розміщуються серед обмеженої кількості юридичних та фізичних осіб (приватне розміщення).  Дата закінчення розміщення
акцій КІФ Фонду- 14 вересня 2055 року.
20.2. Інформація, щодо власників акцій КІФ Фонду:

кількість (шт)Власники акцій 31.12.15 31.12.14
ТОВ КУА "Теком ессет менеджмент" 119 250 119 250
ТОВ "Інвестиційна південна компанія" 1 286 502 1 286 502
Всього розміщено акцій корпоративного
інвестиційного фонду 1 405 752 1 405 752

20.3. Розподіл прибутку
Показник 2015 2014

Нерозподілений прибуток на початок року 42 836 46 540
чистий прибуток за звітний період 8380 11 136
Коригування за 2014р * (582)
виплати акціонерам (дивіденди) (11 136) (14 840)
нерозподілений прибуток на кінець року 39 498 42 836

* Згідно змін до Податкового кодексу України від 31 липня 2014року № 1621-VII доходи, отриманні фондом у вигляді процентів з
03.08.2014 р. по 31.12.2014р. оподатковувались податком на прибуток, за ставкою 18%. (ст.136 ПКУ). Податок розрахований за даними
податкового обліку відображено у бухгалтерському обліку у
1-му кварталі 2015 року, за рахунок нерозподіленого прибутку 2014 року, коли було складено податкову звітність та  подано до
органів Фіскальної служби України.
Примітка 21. Операції з пов’язаними сторонами – залишки станом на 31.12.15

21.1 Операції з пов'язаними сторонами - залишки станом на 31.12.2015:
Пов’язані особи* Грошові кошти та їх еквіваленти

суб'єкт господарювання є зв'язаним із
суб'єктом господарювання, що звітує*** 16 051

Всього 16 051
21.2 Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2015:

Пов’язані особи* Процентні доходи Інші операційні доходи

суб'єкт господарювання є зв'язаним із
суб'єктом господарювання, що звітує*** 6 687 5 860
Всього 6 687 5 860

21.3. Інформація про суми надані та отримані від пов’язаних осіб

Пов’язані особи* Суми надані пов'язаним
особам

суб'єкт господарювання є зв'язаним із суб'єктом
господарювання, що звітує*** 12 038



Всього 12 038
Операції з пов’язаними особами проводились на ринкових умовах.

*- згідно Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 24 (МСБО 24) «Розкриття інформації про зв'язані сторони»;
** - якщо така особа:

         i) контролює суб'єкт господарювання, що звітує, або здійснює спільний контроль над ним;
         ii) має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звітує;
         iii) є членом провідного управлінського персоналу суб'єкта господарювання, що звітує, або материнського підприємства суб'єкта
господарювання, що звітує.

*** - якщо виконується будь-яка з таких умов:
i) суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звітує, є членами однієї групи (а це означає, що кожне материнське
підприємство, дочірнє підприємство або дочірнє підприємство під спільним контролем є зв'язані одне з одним);
ii) один суб'єкт господарювання є асоційованим підприємством або спільним підприємством іншого суб'єкта господарювання (або
асоційованого підприємства чи спільного підприємства члена групи, до якої належить інший суб'єкт господарювання);
iii) обидва суб'єкти господарювання є спільними підприємствами однієї третьої сторони;
iv) один суб'єкт господарювання є спільним підприємством третього суб'єкта господарювання, а інший суб'єкт господарювання є
асоційованим підприємством цього третього суб'єкта господарювання;
v) суб'єкт господарювання є програмою виплат по закінченні трудової діяльності працівників або суб'єкта господарювання, що звітує,
або будь-якого суб'єкта господарювання, який є зв'язаним із суб'єктом господарювання, що звітує. Якщо суб'єкт господарювання, що
звітує, сам є такою програмою виплат, то працедавці-спонсори також є зв'язаними із суб'єктом господарювання, що звітує
vi) суб'єкт господарювання перебуває під контролем або спільним контролем особи, визначеної в пункті а);
vii) особа, визначена в пункті а) і має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом провідного управлінського персоналу
суб'єкта господарювання (або материнського підприємства суб'єкта господарювання).
Примітка 22. 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 фінансову звітність.
Примітка 23. Умовні активи та зобов’язання

На дату складання та затвердження звітності не було помічено жодного непередбачуваного зобов’язання або зобов’язання до
виконання, інформацію про що необхідно розкрити або скоригувати у фінансових звітах.
Примітка 24. Потенційні податкові зобов’язання

Операції Фонду проводяться 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 його
діяльність, і що нараховано всі відповідні податки Фонду. 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.
Примітка 25. 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 Компанії з 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.
25.1 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
хеджування валютних ризиків Фонду.
25.2 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 ресурсів і можливість закриття ринкові позиції.
Керівництво Фонду та Компанія не вважають, 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. Крім того Фонд створено строк, який
завершується у 2055 році.
25.3 Кредитний ризик

Вплив кредитного ризику, тобто ризику невиконання контрагентами договірних зобов’язань, обмежується фінансовою
дебіторською заборгованістю, довгостроковими та поточними фінансовими інвестиціями та залишками грошових коштів, як
представлено нижче:

Показник 2015 2014
Довгострокові фінансові інвестиції, наявні для продажу 44 011 44 206
Дебіторська заборгованість:
Позики клієнтам(без знецінення) 114 880 138 789
Інша дебіторська заборгованість 8 990 2 555
Поточні фінансові інвестиції 9 339 7 148
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 051 3 256
Всього 193 271 195 954

Керівництво Фонду та Компанія постійно здійснюють моніторинг невиконання зобов’язань клієнтами та іншими контрагентами,
визначених на індивідуальній основі, та вводить цю інформацію в свої процедури контролю кредитного ризику.

Визначаючи суму очікуваного відшкодування дебіторської заборгованості та фінансових інвестиції, Компанія розглядає будь-яку
зміну кредитної якості дебіторської заборгованості та об’єктів інвестування Фонду з моменту первинного її виникнення до звітної
дати.

Кредитний ризик для грошових коштів та депозитів, що розміщені на рахунках банків, є незначним, оскільки кошти Фонду
розміщуються в банківських установах з високою репутацією та зовнішніми кредитними рейтингами, що підтверджують їх високу



якість.

25.6 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 2015 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 2015 та станом на 31.12.2014 років та
відповідні середні процентні ставки за цими активами на цю дату.

2015 2014
Гривня Гривня

Позики клієнтам 7,8 % 7,8 %
Депозити в банках 20% 19%

На кінець 2015 року ставка рефінансування НБУ становила 22 % (на кінець 2014року: 14 %).
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.

25.7  Управління капіталом.
Основними внутрішніми документами Фонду, що визначають принципи управління активами Фонду є:

 Регламент Фонду (чинна редакція - затверджена Наглядовою радою Фонду 17.11.2014 р.( Протокол № б/н від 17.11.2014 р.) й
зареєстрована НКЦПФР 19.12.2014 р. й Зміни до Регламенту, затверджені Наглядовою Радою Фонду 01.04.2015 р. (Протокол
№ б/н від 01.04.2015 р.) й зареєстровані НКЦПФР 21.04.2015 р.) - документ, який визначає порядок, строки, умови та
особливості діяльності Фонду;

 Інвестиційна декларація (чинна редакція - затверджена Наглядовою радою Фонду 17.11.2014 р.( Протокол № б/н від 17.11.2014
р.) й зареєстрована НКЦПФР 19.12.2014 р) - документ, що визначає основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності
Фонду та є невід’ємною складовою частиною Регламенту Фонду, додатком до Договору про управління активами
корпоративного фонду;

 Договір про управління активами (Договір про управління активами № 3 від 03.08.2011 р. з ТОВ «КУА «Теком ессет
менеджмент» зі змінами та доповненнями, діє до 03 серпня  2017  р.) – документ, згідно якого Фонд передає активи в
управління компанії з управління активами, а компанія з управління активами зобов’язується здійснювати управління ними в
інтересах Фонду, який є вигодонабувачем за Договором.

Компанія діє в інтересах Фонду, формує інвестиційний портфель відповідно до інвестиційної декларації Фонду з метою
отримання максимального доходу при мінімально можливих ризиках, враховуючи умови, зазначені в Договорі на управління активами,
Інвестиційній декларації Фонду, а також кон’юнктуру ринку цінних паперів, ризик вибору контрагента та інші фактори ризику.

Органи управління Фонду та Компанія проводять заходи щодо підтримання капіталу Фонду на рівні, достатньому для
задоволення його операційних та стратегічних потреб.

Мінімальний розмір статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду визначений Законом України «Про інститути
спільного інвестування» і становить 1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації
фонду як юридичної особи

31.12.2015 31.12.2014
Статутний капітал 141 556 141 556
Чисті активи 192 787 196 125

25.8 Узагальнення фінансових активів та зобов’язань за категоріями.
Балансову вартість фінансових активів і зобов’язань Фонду, визнаних на дату звітності періодів, можна розподілити за

категоріями таким чином:
Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки станом на 31 грудня 2015 р.:

Показник Фінансові інструменти, оцінені
за амортизованою вартістю

Фінансові інструменти за
справедливою вартістю з

відображенням переоцінки в
іншому сукупному прибутку

Всього

АКТИВИ
грошові кошти та її еквіваленти 92 92
депозити в банках, що є еквівалентами 15 959 15 959
цінні папери доступні для продажу (поточні
фінансові інвестиції) 9 339 9 339
цінні папери, доступні до
продажу(довгострокові фінансові інвестиції) 44 011 44 011
позики клієнтам(за мінусом резерву) 106 636 106 636
інша дебіторська заборгованість 8 990 8 990
УСЬОГО фінансових активів 131 677 53 350 185 027
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
кредиторська заборгованість 5 420 5 420
УСЬОГО фінансових зобов'язань 5 420 5 420

Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки станом на 31 грудня 2014 р.:

Показник

Фінансові активи,
оцінені за

амортизованою
вартістю

Фінансові активи за
справедливою вартістю з

відображенням переоцінки
в іншому сукупному

прибутку

Всього

АКТИВИ
грошові кошти 7 7
депозити в банках, що є еквівалентами 3 249 3 249



цінні папери доступні для продажу (поточні
фінансові інвестиції) 7 148 7 148
цінні папери доступні для продажу
(довгострокові фінансові інвестиції) 44 206 44 206
позики клієнтам(за мінусом резерву) 132 973 132 973
інша дебіторська заборгованість 2 555 2 555
УСЬОГО фінансових активів 138 784 51 354 190 138
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
кредиторська заборгованість 2 2
УСЬОГО фінансових зобов'язань 2 2

Примітка 26. Справедлива вартість фінансових інструментів
Оцінки справедливої вартості, що застосовуються на повторюваній основі, – це такі оцінки, застосування яких вимагається або

дозволяється МСФЗ при відображенні сум у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Далі показано їх класифікацію за рівнями ієрархії справедливої вартості:

31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року

У тисячах гривень
1 Рі-
вень

2 Рі-
вень

3 Рі-
вень

Всього 1 Рі-
вень

2 Рі-
вень

3 Рі-
вень

Всього

ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Цінні папери за справедливою вартістю,
зміни якої відносяться на фінансовий
результат

43 683 43 683 43 683 43 683

Корпоративні права за справедливою
вартістю, зміни якої відносяться на
фінансовий результат

328 328 523 523

АКТИВИ, ВІДОБРАЖЕНІ ЗА
СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ 43 683 328 44 011 43 683 523 44 206

Далі подано інформацію про методи та параметри, застосовані для оцінки справедливої вартості за рівнем 3 станом на 31 грудня 2015
року:

У тисячах гривень
Справедлива

вартість
Техніка оцінки Застосовані

параметри

АКТИВИ, ВІДОБРАЖЕНІ ЗА
СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ

ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Справедлива вартість корпоративних прав 328

Методи розрахунку
вартості чистих активів

ІСІ
Фінансова звітність

суб’єктів

Примітка 27. Події після дати балансу
Політична та економічна ситуація в Україні в 2016 році продовжує бути вкрай непередбачуваною, мали місце подальша

девальвація національної валюти та погіршення ліквідності банківського сектору й фондового ринку. Вплив такої ситуації на
фінансовий стан та результати діяльності Фонду наразі не можливо оцінити.
В.о. Директора
ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент»                                                        Андробченко Л.О.
Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «Теком ессет менеджмент»                                                              Тарасенко Т.С.

Звітність, яка підготовлена відповідно до вимог центральних органів виконавчої влади України
Додаток №1

До Національного положення (стандарту)
Бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2016.01.01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГІЧНІ
ІНВЕСТИЦІЇ»

за ЄДРПОУ 33657620

Територія ОДЕСЬКА за КОАТУУ 5110137300

Організаційно – правова
Форма  господарювання

Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 231

Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти за КВЕД 64.30

Середня кількість працівників1 3

Адреса,телефон вул. МИХАЙЛІВСЬКА, буд.44, м. Одеса, Одеська обл. 65005

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про
сукупний дохід) (Форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку -
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ Код рядка На початок На кінець



звітного періоду звітного періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 267 184

первісна вартість 1001 897 906

накопичена амортизація 1002 630 722

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -

Основні засоби 1010 - -

первісна вартість 1011 - -

знос 1012 - -

Інвестиційна нерухомість 1015 - -

первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -

знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -

первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -

накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі

   інших підприємств
1030 11538 9148

інші фінансові інвестиції 1035 44206 44 011

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - 93 885

Відстрочені податкові активи 1045 - -

Гудвіл 1050 - -

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -

Інші необоротні активи 1090 - -

Усього за розділом I 1095 56 011 147 228
II. Оборотні активи

Запаси 1100 - -

Виробничі запаси 1101 - -

Незавершене виробництво 1102 - -

Готова продукція 1103 - -

Товари 1104 - -

Поточні біологічні активи 1110 - -

Депозити перестрахування 1115 - -

Векселі одержані 1120 - -

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1989 6 820

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
      за виданими авансами

1130 - 3 848

з бюджетом 1135 - -

     У тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 8850 11 456

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 118873 3 465

Поточні фінансові інвестиції 1160 7148 9 339

Гроші та їх еквіваленти 1165 3256 16 051

Готівка 1166 - -

Рахунки в банках 1167 3256 16 051

Витрати майбутніх періодів 1170 - -

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -

У тому числі в:
Резервах довгострокових зобов’язань

1181 - -

Резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -

Резервах незароблених премій 1183 - -

Інших страхових резервах 1184 - -

Інші оборотні активи 1190 - -

Усього за розділом II 1195 140 116 50 979
Ш Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -

Баланс 1300 196 127 198 207
Пасив Код

рядка
На початок

звітного періоду
На кінець

звітного періоду
1 2 3 4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 141 556 141 556

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -

Капітал у дооцінках 1405 9520 9520

Додатковий капітал 1410 142 363 142 363

Емісійний дохід 1411 - -

Накопичені курсові різниці 1412 - -

Резервний капітал 1415 - -



Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 42836 39 498

Неоплачений капітал 1425     (                     140150                  ) (                   140150               )

Вилучений капітал 1430     ( -                          ) ( -                     )

Інші резерви 1435 - -

Усього за розділом I 1495 196 125 192 787
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -

Пенсійні зобов’язання 1505 - -

Довгострокові кредити банків 1510 - -

Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -

Довгострокові забезпечення 1520 - -

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -

Цільове фінансування 1525 - -

Благодійна допомога 1526 - -

Страхові резерви 1530 - -

у тому числі:
Резерв довгострокових зобов’язань 1531

- -

Резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -

Резерв незароблених премій 1533 - -

інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -

Призовий фонд 1540 - -

Резерв на виплату джек-поту 1545 - -

Усього за розділом II 1595 - -
                                       III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600 - -

Векселі видані 1605

Поточна кредиторська заборгованість за:
 довгостроковими зобов'язаннями

1610 - -

товари, роботи ,послуги 1615 2 2

розрахунки з бюджетом 1620 - -

У тому числі з податку на прибуток 1621 - -

розрахунками зі страхування 1625 - -

розрахунками з оплати праці 1630 - -

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - 400

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість за  страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 - -

Доходи майбутніх періодів 1665 - -

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -

Інші поточні зобов’язання 1690 - 5018

Усього за розділом Ш 1695 2 5420
 IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними
для продажу, та групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -

Баланс 1900 196 127 198 207

Керівник
М. П.

_____________________
(Підпис)                                           Андробченко Леся Олегівна

Головний бухгалтер _____________________
(Підпис)                                          Тарасенко Тетяна Сергіївна

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2016.01.01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

(найменування)

                     за ЄДРПОУ 33657620

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2015    р.

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7 180 3990

Чисті зароблені страхові премії 2010 - -

Премії підписані, валова сума 2011 - -

Премії, передані у перестрахування 2012 - -

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 - -



Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -                        ) ( -                        )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 -

Валовий:
прибуток

2090 7 180 3990

збиток 2095 ( -                        ) ( -                        )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 - -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 - 391

у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121 - 391

дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 - -

дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 - -

Адміністративні витрати 2130 (                    5417                      ) (                    2060                      )

Витрати на збут 2150 ( -                        ) ( -                        )

Інші операційні витрати 2180 (                         5344                  ) (                   9213                       )

у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181         5344 -

витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190 - -

збиток 2195 (                    3581                   ) ( 6892                     )

Дохід від участі в капіталі 2200 83 32

Інші фінансові доходи 2220 13 053 18193

Інші доходи 2240 6071 11

У тому числі:
Доход від благодійної допомоги

2241 - -

Фінансові витрати 2250 ( -                        ) ( -                        )

Втрати від участі в капіталі 2255    (                    1595                    ) ( -                       )

Інші витрати 2270 (                      5651                      ) ( 208                      )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -

Фінансові результати до оподаткування:
прибуток

2290 8 380 11 136

збиток 2295 ( -                      ) ( -                      )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350 8 380 11 136

збиток 2355 ( -                 ) ( -                 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -

Накопичені курсові різниці 2410 - -

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -

Сукупний дохід (сума рядків 2350,2355 та 2460) 2465 8 380 11 136
IІI. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 - -

Витрати на оплату праці 2505 54 37

Відрахування на соціальні заходи 2510 19 13

Амортизація 2515 92 92

Інші операційні витрати 2520 10 596 11 131

Разом 2550 10 761 11 273
IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1405752 1405752
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1405752 1405752

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 5.96122 7.92174

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 5.96122 7.92174



Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник
М. П.

_____________________
(Підпис) Андробченко Леся Олегівна

Головний бухгалтер _____________________
(Підпис)                                          Тарасенко Тетяна Сергіївна

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2016.01.01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ  КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИ ФОНД «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

(найменування)

                     за ЄДРПОУ 33657620

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік 2015  р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код
За звітний період

За аналогічний
 період

 попереднього року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 2 340 2 010

Повернення податків і зборів 3005 - -

У тому числі податку на додану вартість 3006 - -

Цільового фінансування 3010 - -

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -

Надходження від повернення авансів 3020 - -

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 - -

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - -

Надходження від операційної оренди 3040 - -

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 - -

Надходження від страхових премій 3050 - -

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -

Інші надходження 3095 - -

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 5 265              ) ( 6 460              )

Праці 3105 ( 44    ) ( 30    )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 20      ) ( 14      )

Зобов’язань з податків і зборів 3115 (    590                  ) ( 6                   )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 (                 582                  ) ( -                   )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість 3117 ( -                   ) ( -                   )

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 ( -                   ) ( -                   )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) (  672 )

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( -                   ) ( -                   )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( -                   ) ( -   )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( -                   ) ( -                   )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( -                   ) ( -                   )

Інші витрачання 3190 ( -                  ) ( -                  )

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -3 579 -5 172

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
Фінансових інвестицій

3200 4 763 8 638

необоротних активів 3205 - -

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 10 446 8 943

дивідендів 3220 1 110

Надходження від деривативів 3225 - -

Надходження від погашення позик 3230 22 283 1970

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 - -

Інші надходження 3250 - -

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 ( 8 221               ) ( 21 998    )

необоротних активів 3260 ( -               ) ( -               )

Виплати за деривативами 3270 ( -                   ) ( -                   )

Витрачання на надання позик 3275 ( 1 762              ) ( 3676              )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( -                   ) ( -          )

Інші платежі 3290 ( -                   ) ( -                   )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 27 510 -6 013

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
власного капіталу

3300 - -

Отримання позик 3305 - -

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 - -



Інші надходження 3340 - -

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 ( -                   ) ( -                   )

Погашення позик 3350 - -

Сплату дивідендів 3355 ( 11 136                   ) ( -                   )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( -                   ) ( -                   )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( -                   ) ( -                   )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( -                   ) ( -                   )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( -                   ) ( -               )

Інші платежі 3390 ( -                   ) ( -                   )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - 11 136 -

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 12 795 -11 185

Залишок коштів на початок року 3405 3 256 14 441

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -

Залишок коштів на кінець року 3415 16 051 3 256

Керівник
М. П.

_____________________
(Підпис)  Андробченко Леся Олегівна

Головний бухгалтер _____________________
(Підпис) Тарасенко Тетяна Сергіївна

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2016.01.01

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТРАТЕГІЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ»

(найменування)

                     за ЄДРПОУ 33657620

Звіт про власний капітал
за Рік 2015 р.

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код рядка Зареєстрований
(пайовий)
 капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 141 556 9 520 142 363 - 42 836 (140 150) - 196 125

Коригування:
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -

Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -

Інші зміни 4090 - - - - - - - -

Скоригований залишок
на початок року 4095 141 556 9 520 142 363 - 42 254 (140 150) - 195 543

Чистий прибуток
(збиток) за звітний період 4100 - - - - 8 380 - - 8 380

Інший сукупний дохід за
звітний період 4110 - - - - - - - -

Дооцінка (уцінка)
необоротних активів 4111 - - - - - - - -

Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -

Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -

Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств

4114
- - - - - - - -

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -

Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)

4200 - - - -
(11 136)

- -
(11 136)

Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу

4205 - - - - - - - -

Відрахування до
резервного капіталу

4210 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до
законодавства

4215 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів

4220 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення

4225 - - - - - - - -

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240 - - - - - - - -

Погашення заборгованості
з капіталу

4245 - - - - - - - -

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260 - - - - - - - -

Перепродаж викуплених
акцій (часток)

4265 - - - - - - - -

Анулювання викуплених
акцій (часток)

4270 - - - - - - - -



Вилучення частки в
капіталі

4275 - - - - - - - -

Зменшення номінальної
вартості акцій

4280 - - - - - - - -

Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -

Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві

4291 - - - - - - - -

Разом змін в капіталі 4295 - - - - (2 756) - - (2 756)

Залишок на кінець року 4300 141 556 9 520 142 363 - 39 498 (140 150) - 192 787

Керівник
М. П.

_____________________
(Підпис)                    Андробченко Леся Олегівна

Головний бухгалтер _____________________
(Підпис)                     Тарасенко Тетяна Сергіївна


	Звіт про фінансовий стан
	Звіт про сукупний дохід
	Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
	Звіт про власний капітал
	Примітка 1. Загальна інформація
	 Примітка 2. Економічне середовище, в умовах якого Фонд здійснює свою діяльність.
	Примітка 3. Основи подання фінансової звітності 
	Примітка 4. Принципи облікової політики
	Примітка 5. Перехід на нові та переглянуті стандарти
	Примітка 6. Відомості, щодо доходів, отриманих Фондом за рік
	Примітка 7. Відомості, щодо операційної діяльності Фонду за рік
	Примітка 8. Відомості, щодо фінансової діяльності Фонду за рік
	Примітка 9. Відомості, щодо інвестиційної діяльності Фонду за рік
	Примітка 10. Відомості, щодо отриманого прибутку Фондом за рік
	Примітка 11. Податок на прибуток
	Примітка 12. Відомості про нематеріальні активи.
	Примітка 13. Відомості про довгострокові інвестиції
	Примітка 14. Відомості, щодо дебіторської заборгованості
	Примітка 15. Відомості, щодо поточних фінансових інвестиції
	Примітка 16. Відомості, щодо грошових коштів та їх еквівалентів
	Примітка 17. Відомості, щодо кредиторської заборгованості Фонду
	Примітка 18. Заборгованість за винагородою з управління активами
	Примітка 19. Оплата винагороди членам Наглядової ради
	Примітка 20. Відомості, щодо власного капіталу Фонду
	Примітка 21. Операції з пов’язаними сторонами – залишки станом на 31.12.15 
	Примітка 22. Участь у судових процесах
	Примітка 23. Умовні активи та зобов’язання 
	Примітка 24. Потенційні податкові зобов’язання
	Примітка 25. Управління фінансовими ризиками
	Примітка 26. Справедлива вартість фінансових інструментів
	Примітка 27. Події після дати балансу
	Звітність, яка підготовлена відповідно до вимог центральних органів виконавчої влади України

