
Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХАНТЕР"

Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН М. КИЄВА '  ”
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти
Середня кількість працівників

Адреса, телефон

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

1

_ за КОАТУУ
"заКОПФГ
'заКВЕД

КОДИ 
20171 01 І ОТ

38901468

8038200000
230

64.30

01025, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, БУДИНОК 6/11, КІМНАТА 307

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 20 16 р.

Форма N1 КодзаДКУД | 180100Г

Актив Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000
первісна вартість 1001
накопичена амортизація 1002

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
інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Г удвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом І 1095

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
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 1130 2 409 2 409
з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 2
Г отівка 1166
Рахунки в банках 1167 2
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 2411 2 409

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 2411 2 409



Пасив Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 130 000 130 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -89 -111
Неоплачений капітал 1425 ( 127 500 ) ( 127 500 )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом І 1495 2411 2 389

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 5
розрахунками 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
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 15
Усього за розділом III 1695 20
IV. Зобов'язання, нов'язанЬ^ебборатияя^здтивами, 
утримуваними для продджу, та групам и*м твдв / 1700

V. Чиста вартість актц^.і& державногопсігсіинрі/і фонду 1800
Баланс !■§!я А* К О М П  А Н ІЯ  3 г  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------і ---------------------------------- 1900 2411 2 409

Головний бухгалтер

Визначається в порядку, встаж 
виконавчої влади, що реалізує де

іІЬ д а ш т а
•\ ^  У',ДЄН'г:-1Й!і;аіЛИНМИ ко

уА^5Шз'5Й51ІЇ6Ш

Криворучко В.А.

Посада не передбачена



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 
Підприємство НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ за ЄДРПОУ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХАНТЕР"

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за _______ рік_______ 20 16 р.

Форма N  2 Код за ДКУД  

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Дата (рік, місяць, число)

1801003

КОДИ
2017| 01 І ОГ

38901468

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:

прибуток 2090
збиток 2095 ( ) ( )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Інші операційні доходи 2120

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції 2122

Адміністративні витрати 2130 ( 22 ) ( 77 )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю 2181

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції 2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190
збиток 2195 ( 22 ) ( 77 )

Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290
збиток 2295 ( 22 ) ( 77 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:

прибуток 2350
збиток 2355 ( 22 ) ( 77 )



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 -22 -77

III. 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
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520 22 77
Разом 2550 22 77

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 2 500 000 1 977 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2 500 000 1 977 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.01 -0.04
Скоригований чистий прибуток (з Д і^ ^ 'Щ і^ ^ Ц ф о с т у  а к ц ію ^ 2615 -0.01 -0.04
Дивіденди на одну просту ак ц ім ^ »«- , * /  ґ /  /  
----------------------------------------------■ " -------------:— ..г. / -----V------------------------ 2650 - -

Керівник

Головний бухгалтер

І /(^УПРАВЛІННЯМ 
мі/о реактивам и 

ІВ "БУДКЕПЇТА
ці ід е н ти ф ікац ій н и й  

'Ч ТІ 35851116^

' а оїО^

Криворучко В .А . 

Посада не передбачена



ПУБЛІЧНЕ А КЦ ІО Н ЕРН Е ТО ВА РИ С ТВО  "ЗАКРИТИЙ  
Підприємство Н ЕДИ ВЕРСИ Ф ІКО ВАН И Й  ВЕН ЧУРН ИЙ КОРП О РАТИ ВН И Й  

ІН ВЕСТИ ЦІЙН ИЙ Ф О Н Д  "ХАНТЕР"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРП О У

КОДИ  

2017І 01 01

38901468

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 20 16 р.

Ф орма N  З К од за Д К У Д 1801004

Стаття К од
рядка

За звітний період За аналогічний період  
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух кош тів  у  р езу л ь та т і о п ер а ц ій н о ї д ія л ь н о ст і

Н адходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування ЗОЮ
Н адходження від отримання субсидій , дотацій ЗОН
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1 955
Надходження від повернення авансів 3020
Н адходження від відсотків за залишками коштів на поточних  
рахунках 3025

Н адходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040

Н адходження 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 ( 2 ) ( 23 )
Праці 3105 ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( ) ( 62 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану  
вартість 3117

( ) ( )

Витрачання на оплату зобов'язань з інш их податків і зборів 3118
( ) ( 62 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( 439  )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( ) ( 1 955 )
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 ( ) ( )
Ч и сти й  рух к ош тів  в ід о п ер а ц ій н о ї д ія л ь н о ст і 3195 -2 -524

II. Р ух к ош тів  у р езу л ь т а т і ін в ест и ц ій н о ї д ія л ь н ост і
Н адходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205



Надходження від отриманих: 

відсотків 3215
дивідендів 3220

Н адходження від деривативів 3225
Н адходження від погашення позик 3230

Н адходження від вибуття дочірнього підприємства та інш ої 
господарської одиниці

3235

Інші надходження 3250
Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )

Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та інш ої 
господарської одиниці

3280
( ) ( )

Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух кош тів від інвестиційної діяльності 3295

III. Рух кош тів у результаті ф інансової діяльності
Н адходження від:

Власного капіталу 3300 518
Отримання позик 3305

Н адходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310

Інші надходження 3340
Витрачання на: 

Викуп власних акцій 3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 ( ) ( )
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )

Витрачання на сплату заборгованості з ф інансової оренди 3365
( ) ( )

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

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у  дочірніх  
підприємствах

3375
( ) ( )

Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух кош тів від ф інансової діяльності 3395 518
Чистий рух грош ових кош тів за звітний період 3400 -2 -6
Залишок коштів на початок року 3405 2 8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року __— / ~)
-------------------- — ?— Ь т —

3415 2

Керівник

Головний бухгалтер

Криворучко В .А .

П осада не передбачена



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 
Підприємство НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ за ЄДРПОУ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХАНТЕР"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Звіт про власний капітал 
за_______рік______  20 15 р.

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код
рядка

Зареєстро
ваний

капітал

Капітал у 
дооцін

ках

Додатко
вий капітал

Резерв
ний

капітал

Нерозпо
ділений 

прибуток 
(непокри

тий збиток)

Неопла-
чений

капітал

Вилу
чений

капітал
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 
на початок року 4000 2 500 -7 -523 1 970

Коригування:
Зміна облікової 
політики

4005

Виправлення
помилок 4010

Інші зміни 4090
Скоригований 
залишок на початок 
року

4095 2 500 -7 -523 1 970

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період

4100 -77 -77

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

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу

4205

КОДИ

201б| 01 І о Г

38901468



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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

127 500 -127 500
Погашення 
заборгованості з 
капіталу

4245 -5 523 518

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

Інші зміни в капіталі 4291

Разом змін у 
капіталі 4295 127 500 -82 -126 977 441

Залишок 
на кінець року

4300
і 0

-89 -127 500 2411
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 
Підприємство НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ за ЄДРПОУ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ХАНТЕР"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2017| 01 І о Г

38901468

Звіт про власний капітал 
за_______рік______  20 16 р.

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код
рядка

Зареєстро
ваний

капітал

Капітал у 
дооцін

ках

Додатко
вий капітал

Резерв
ний

капітал

Нерозпо
ділений 

прибуток 
(непокри

тий збиток)

Неопла-
чений

капітал

Вилу
чений

капітал
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 
на початок року 4000 130 000 -89 -127 500 2411

Коригування:
Зміна облікової 
політики

4005

Виправлення
помилок 4010

Інші зміни 4090
Скоригований 
залишок на початок 
року

4095 130 000 -89 -127 500 2411

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період

4100 -22 -22

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

Спрямування 
прибутку ДО 
зареєстрованого 
капіталу

4205



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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

Інші зміни в капіталі 4291

Разом змін у 
капіталі 4295 -22 -22

Залишок 
на кінець року

4300?

—

'Ї'Х-Ф
.

0
-111 -127 500 2 389

Керівник
/^УПРАВЛІННЯМ'. 

^АКТИВАМИ

( М Я М Й№ " у А  : | д е ц таф :ка ц ;»н ии  « о д ^„  „ _ \\ \ » і \  дантифім«»»*
Головним бухгалтер \К \ ^ Ч Ш іші51116

Криворучко В.А. 

Посада не передбачена

А»'



Примітки до фінансової звітності 
з розкриттям інформації, згідно вимогам МСБО/МСФЗ.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ХАНТЕР» (далі -  Фонд) 
зареєстровано Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві 16.09.2013 
p., номер запису 1 067 102 0000 019485.

Місцезнаходження Фонду: 01021, місто Київ, Кловський узвіз,б.5, нежиле приміщення «2 в 
літері А, кімната №3.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 38901468.

Скорочене найменування: ПАТ «ХАНТЕР»

Філій Фонд не має.

Предметом діяльності Фонду є діяльність зі спільного інвестування, яка провадиться в 
інтересах і за рахунок Акціонерів Фонду шляхом емісії цінних паперів Фонду з метою 
отримання прибутку від вкладання коштів, залучених від їх розміщення у цінні папери 
інших емітентів, корпоративні права, нерухомість та інші активи, дозволені законодавством 
України та нормативно - правовими актами. Діяльність із спільного інвестування є 
виключною діяльністю Фонду.

Бухгалтерський облік здійснює Компанія з управління активами, з якою підписаний 
договір на управління активами.

Основа підготовки складання звітності
Ця фінансова звітність була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (далі — «МСФЗ»), законодавства України та чинних нормативних актів щодо 
подання річних звітів емітентами і професійними учасниками фондового ринку Національній 
комісії з цінних паперів і фондового ринку.

На вимогу статті 12 «Застосування міжнародних стандартів» Закону України «Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», починаючи з 16 вересня 2013 року 
Фонд складає фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) у відповідності до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), опублікованих Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО).

3 16 вересня 2013 року Фонд прийняв МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних 
стандартів фінансової звітності», та була складена перша фінансова звітність у 
відповідності до МСФЗ, станом на 31 грудня 2013 року.

Порівняльна інформація була подана у фінансовій звітності станом на 31 грудня 2015 року 
та 31 грудня 2016 року.

У процесі складання фінансової звітності Фонду стандарти, поправки до стандартів та 
інтерпретацій, що не набрали чинності на 31 грудня 2016 року, не використовувались.

Валюта представлення звітності

Функціональною валютою Фонду є Українська гривня (далі -  гривня), яка є національною 
валютою України, найкращим чином відображає економічну сутність більшості операцій, що 
проводяться Фондом, і пов’язаних з ними обставинами, що мають вплив на його діяльність. 
Гривня є також валютою представлення фінансової звітності за МСФЗ.

Всі дані фінансової звітності округлені з точністю до тисячі гривень.



Звітний період
Звітний період включає 12 місяців: з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.

Умови здійснення діяльності, ризики.
Стабільність економіки України значною мірою залежатиме від політики та дій Уряду щодо 
адміністративних, фіскальних, правових та економічних реформ. Кінцевий результат 
розвитку та наслідки політичної та економічної кризи важко спрогнозувати, однак вони 
можуть мати подальший серйозний негативний вплив на економіку України.

Хоча керівництво Фонду вважає, що воно вживає належні заходи на підтримку стабільності 
діяльності Фонду, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації у 
діловому середовищі може спричинити негативний вплив на результати діяльності та 
фінансовий стан Фонду, характер та наслідки якого на даний момент визначити неможливо.

СУТТЄВІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНОЧНІ ЗНАЧЕННЯ ТА ДОПУЩЕННЯ

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва винесення суджень, визначення 
оціночних значень і припущень, які впливають на зазначені у звітності суми виручки, 
витрат, активів і зобов’язань, а також на розкриття інформації про умовні зобов’язання на 
звітну дату. Однак, невизначеність відносно цих припущень і оціночних значень може 
привести до результатів, які можуть вимагати істотних коригувань балансової вартості 
активу або зобов’язання, стосовно яких робляться подібні припущення та оцінки, у 
майбутньому.

Податки
Відносно інтерпретації складного податкового законодавства, а також сум і термінів 
отримання майбутнього оподатковуваного доходу існує невизначеність. З урахуванням 
різноманіття операцій Фонду, а також характеру і складності наявних договірних 
відносин, різниця, яка виникає між фактичними результатами і прийнятими 
припущеннями, або майбутні зміни таких припущень можуть спричинити за собою 
майбутні коригування вже відображених у звітності сум витрат або доходів з податку на 
прибуток. Ґрунтуючись на обґрунтованих припущеннях, Фонд може створювати резерви 
під можливі наслідки інтерпретацій податкового законодавства.

Справедлива вартість фінансових інструментів
У випадках, коли справедлива вартість фінансових інструментів і фінансових зобов’язань, 
визнаних у балансі, не може бути визначена на підставі даних активних ринків, вона 
визначається з використанням методів оцінки, включаючи модель дисконтованих грошових 
потоків.

Дохід від послуг
На кожну звітну дату керівництво оцінює стадію завершення послуг, для завершення 
потрібен якийсь час і завершення може залежати від настання певних подій. Виручка 
визнається в тій мірі, в якій існує ймовірність отримання Фондом економічних вигод, і вони 
можуть бути оцінені. Виручка визнається за фактом надання та прийняття послуг 
клієнтом.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Далі наведено основні принципи облікової політики, що були застосовані під час підготовки 
цієї фінансової звітності. Ці принципи облікової політики застосовувалися послідовно до 
всіх періодів, починаючи з першого звітного періоду за 2013 рік.

Фінансова звітність складається у відповідності з принципом обліку по фактичним витратам,



за виключенням фінансових інструментів, що оцінюються по справедливій вартості, зміни 
якої відображаються в складі прибутку або збитку за період, і активів, наявних для продажу, 
що відображаються по справедливій вартості.

Зміни до облікової політики Фонду вносяться лише за наявності наступних умов:
- вимагаються будь-яким МСФЗ;

- приведуть до того, що фінансова звітність буде надавати більш доцільну і надійну 
інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на фінансове становище, 
фінансові результати або рух грошових коштів Фонду.

Короткострокова/довгострокова класифікація
Актив (зобов язання) класифікується як поточний, якщо планується його реалізація 
(погашення), або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 місяців після 
звітної дати.

Інші активи (зобов’язання) класифікують як довгострокові.

Фінансові інструменти класифікують, виходячи з очікуваного строку їхнього корисного 
використання.

Відстрочені податкові активи (зобов’язання) класифікуються як довгострокові. 

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи Фонду враховуються і відображаються в фінансовому звіті згідно 
МСБО 38 «Нематеріальні активи».

Нематеріальними активами визнаються контрольовані суспільством немонетарні активи, які 
не мають матеріальної форми та можуть бути ідентифіковані окремо від підприємства на 
протязі періоду більше 1 року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в 
адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам.

Об єкти нематеріальних активів класифікуються за різними групами:
- Патенти
- Авторські права (в т.ч. на програмне забезпечення)
- Ліцензії
- Торгові марки, включаючи бренди і назви публікацій.

Програмне забезпечення, яке є невід’ємним і необхідним для забезпечення роботи основних 
засобів, враховується у складі цих основних засобів.

Нематеріальні активи оцінюються по первинній вартості (собівартості), яка включає в себе 
вартість придбання і витрати пов’язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.

Наступні витрати на нематеріальні активи збільшують собівартість нематеріальних активів, 
якщо:

- існує вірогідність того, що ці витрати призведуть до генерування активом майбутніх 
економічних вигод, які перевищать його первинно оцінений рівень ефективності;

- ці витрати можна достовірно оцінити і віднести до відповідного активу.

Якщо наступні витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки первинної оціненої 
ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.

Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом на протязі очікуваного 
терміну їх використання, але не більше 20 років. Нарахування амортизації починається в 
місяці, наступному після введення нематеріального активу в експлуатацію. Очікуваний строк 
корисного використання нематеріального активу визначається при його постановці на облік 
виходячи з:

- очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень відносно термінів



використання або інших факторів;

- термінів використання подібних актів.

Нематеріальні активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються 
протягом цього терміну і оцінюються на предмет знецінення, якщо є ознаки знецінення 
цього нематеріального активу. Дохід або витрати на списання з балансу нематеріального 
активу вимірюються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою 
вартістю активу, та визнаються у звіті про сукупний дохід в момент списання з балансу 
даного активу.

На звітну дату Фонд не придбавав та не мав нематеріальних активів у власності.

Фінансові інвестиції:
> Первісне визнання і оцінка

В цілях складання фінансової звітності Фонд класифікує свої фінансові активи:

- Призначені для торгівлі;
- Утримувані до погашення;
- Існуючі в наявності для продажу;
- Інвестиції в асоційовані компанії;
- Інвестиції в дочірні компанії.

Фінансові активи, що перебувають у сфері дії МСФЗ( I AS) 39, класифікуються відповідно як 
фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток.

Інвестиції, призначені для торгівлі, враховуються по справедливій вартості з віднесенням її 
зміни на прибуток чи збиток.

Інвестиції, що мають фіксований термін погашення і утримуються до погашення, 
враховуються по амортизованій собівартості. Інвестиції, що не мають фіксованого терміну 
погашення, враховуються по собівартості.

Інвестиції, що є в наявності для продажу, враховуються по справедливій вартості з 
віднесеними її змінами на власний капітал.

Інвестиції в асоційовані компанії враховуються по пайовому методу.

> Зменшення корисності фінансових активів
Фонд визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів або 
групи фінансових активів на кожну звітну дату. Вважається, що відбувається зменшення 
корисності фінансового активу або групи фінансових активів тоді й тільки тоді, коли існують 
об’єктивні ознаки зменшення корисності в результаті однієї чи більше подій, що настали 
після первісного визнання активу («випадок виникнення збитків»), і такий випадок 
виникнення збитків має вплив на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу 
чи групи фінансових активів, які можуть бути достовірно визначені. Про зменшення 
корисності можуть свідчити об’єктивні ознаки того, що позичальник чи група позичальників 
зазнають суттєвих фінансових труднощів, порушують зобов’язання зі сплати процентів чи 
основної суми боргу, ймовірність банкрутства чи фінансової реорганізації, а також, коли в 
результаті огляду ринку отримані дані свідчать про помірковане зменшення очікуваних 
майбутніх грошових потоків, наприклад, зміни у рівні прострочених платежів або в 
економічних умовах, що корелюють зі збитками.

Для активів, відображених за амортизованою собівартістю, Фонд спочатку проводить окрему 
оцінку існування об’єктивних ознак зменшення корисності індивідуально значимих 
фінансових активів, або сукупно фінансових активів, що не є індивідуально значимими. У 
випадках, коли Фонд визначає, що відсутні об’єктивні ознаки зменшення корисності 
суттєвого або несуттєвого фінансового активу, що розглядається відокремлено, цей актив 
включають до групи фінансових активів з аналогічними характеристиками кредитного



ризику, такі активи оцінюють на предмет зменшення корисності у сукупності.

Активи, які оцінюють окремо на предмет зменшення корисності, і щодо яких визнається або 
продовжує визнаватися збиток від зменшення корисності, не оцінюють на предмет 
зменшення корисності у сукупності. За наявності об’єктивних ознак понесення збитків в 
результаті зменшення корисності фінансових активів суму збитку визначають як різницю 
між балансовою вартістю активів і поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових 
потоків.

Переоцінка активів та відображення її результатів у бухгалтерському обліку здійснюється з 
враховуванням вимог, встановлених для розрахунку вартості чистих активів згідно зі 
статтею 49 Закону України «Про інститути спільного інвестування» , нормативно-правовими 
актими та Положенням про порядок визначення вартості чистих активів ICI, затвердженим 
рішенням НКЦПФР № 1336 від 30.07.2013 p..

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість — це договірні вимоги, що пред'явлені покупцям і іншим особам 
на отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей фінансової звітності 
дебіторська заборгованість класифікується як поточна (отримання, якої очікується протягом 
поточного року або операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, 
яка не може бути класифікована як поточна). Дебіторська заборгованість класифікується як 
торгівельна дебіторська заборгованість (що виникає за реалізовані, під час здійснення 
звичайної господарської діяльності, товари і послуги) і не торгівельна (інша) дебіторська 
заборгованість. Первинне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за 
справедливою вартістю переданих активів. У фінансовій звітності короткострокова 
дебіторська заборгованість оцінюється і відображається за чистою вартістю реалізації

Довгострокова дебіторська заборгованість (окрім відстрочених податків на прибуток) 
враховується залежно від її вигляду по тій, що амортизується, або за дисконтуємою вартістю.

Позики являють собою непохідні фінансові активи з встановленим або обумовленими 
виплатами, які не котируються на активному ринку. Фінансові активи такого роду 
обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки, за 
вирахуванням збитків від знецінення.

Також спеціальним законодавством для ICI встановлено заборону створювати будь-які 
спеціальні або резервні фонди. Відповідно, зменшення балансової вартості фінансового 
активу відображається в обліку прямо, без застосування рахунку резервів. Збитки від 
знецінення визнаються, якщо існують об’єктивні докази того, що частина відсотків, 
дивідендів або основної суми фінансового активу не буде виплачена повністю. У разі 
наявності об єктивного свідчення зменшення корисності фінансового активу по наведеним 
нижче ознакам знецінення фінансового активу, і, у разі їх виявлення, проводиться переоцінка 
або припинення визнання фінансового активу.

У разі скасування реєстрації випуску цінних паперів емітентів Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку або за рішенням суду, визнання їх активу припиняється і 
відображається у складі збитків звітного періоду.

Цінні папери, обіг яких на дату оцінки не зупинено та реєстрація випуску яких не скасована, 
але емітент/векселедавець таких цінних паперів ліквідований та /або був визнаний 
банкрутом та щодо нього відкрито ліквідаційну процедуру за рішенням суду, оцінюються за 
нульовою вартістю.

У разі оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство емітента цінних 
паперів, господарського товариства, боржника фонду, цінні папери, паї/частки такого 
господарського товариства, а також дебіторська заборгованість боржника оцінюються 
враховуючи очікування надходження майбутніх економічних вигід.

Акції українських емітентів, що не мають обігу на організованому ринку та річну фінансову



звітність яких отримати неможливо, а також паї/частки господарських товариств ,річну 
фінансову звітність яких отримати неможливо, оцінюються за нульовою вартістю.

Справедлива вартість цінних паперів емітентів, обіг яких призупинено, у тому числі цінних 
паперів емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності 
,визначається із урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, 
наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування 
надходження майбутніх економічних вигід.

Станом на 31.12.2016 року в фінансовій звітності Фонду обліковується дебіторська 
заборгованість на суму 2 409 тис. грн.

31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року

Дебіторська заборгованість за 
виданими авансами
Інша поточна дебіторська 
заборгованість

ВСЬОГО:

2 409

2 409

2409

2409

Грошові кошти
Грошові кошти та їхні еквіваленти включають кошти в банках і касі, а також 
короткострокові депозити з первісним строком погашення до трьох місяців. Облік грошових 
коштів ведеться в розмірі валют та в розрізі банків, в яких відкриті рахунки.

Для цілей звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їхні еквіваленти складаються з 
грошових коштів та їхніх еквівалентів згідно з визначенням вище, за винятком непогашених 
банківських овердрафтів.

Відображення грошових коштів здійснено відповідно до МСБО 7 «Звіт про рух грошових 
коштів».

31 грудня 2016 року 31 грудня 2015року

Рахунки в національній валюті - 2

Рахунки в іноземної валюті - -
ВСЬОГО: - 2

Зобов’язання

Облік і визнання зобов'язань в Фонді здійснюється відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, 
умовні зобов’язання та умовні активи».

Зобов'язання Фонду класифікуються на довгострокові (термін погашення понад 12 місяців) і 
поточні (термін погашення до 12 місяців).

Довгострокові зобов'язання (крім відкладених податків на прибуток) відображаються 
залежно від вигляду або по вартості, що амортизується або за дисконтованою вартістю.

Поточні зобов’язання враховуються і відображаються в Балансі за персональною вартістю, 
яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.

Фонд здійснює переведення частини довгострокової кредиторської заборгованості до складу



короткострокової, коли за станом на дату Балансу за умовами договору до повернення 
частини суми боргу залишається менше 365 днів.

Фонд визнає умовні зобов'язання, виходячи з їх критеріїв визнання, покладаючись на оцінку 
вірогідності їх виникнення і сум погашення, отриманою від експертів.

На кінець звітного періоду поточні зобов'язання не має:

Акціонерний капітал і дивіденди.

Статутний капітал сформований звичайними акціями та відображається у складі власних 
коштів. Додаткові витрати, безпосередньо пов'язані з випуском звичайних акцій і опціонів на 
акції визнаються з урахуванням оподаткування як зменшення власних коштів. Дивіденди 
визнаються як розподіл власних коштів.

У разі викупу акцій, визнаних в якості власних коштів, сплачена сума, включаючи витрати, 
безпосередньо пов'язані з даним викупом, відображається за вирахуванням оподаткування як 
зменшення власних коштів.

Викуплені акції класифікуються як власні акції, викуплені в акціонерів, і відображаються як 
зменшення загальної величини власних засобів. Сума, виручена в результаті подальшого 
продажу або повторного розміщення власних викуплених акцій, визнається як збільшення 
власних коштів, а прибуток або збиток, що виникають в результаті даної операції, 
включаються до складу (виключаються зі складу) нерозподіленого прибутку. Сума 
перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною вартістю долі 
акціонера відображається як емісійний дохід.

Станом на 31.12.2016 року емісійний дохід відсутній.

Статутний капітал, включає внески учасників:

31 грудня 2016 року 31 грудня 2015рпку

Зареєстрований (пайовий) капітал 130 000 130 000

Нерозподілений прибуток (збиток) (Ш ) (89)
Неоплачений капітал (127 500) (523)
ВСЬОГО: 2 389 2 411

Можливість Фонду оголошувати і виплачувати дивіденди підпадає під регулювання чинного 
законодавства України.

Дивіденди відображаються у фінансовій звітності як розподіл нерозподіленого прибутку в 
міру їх оголошення.

Фонд нараховує дивіденди учасникам, і визнає їх як зобов'язання на звітну дату лише в тому 
випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно.

На 31 грудня 2016 року Фонд не отримав прибутку для розподілу на виплату дивідендів.

Податки та відстрочені податкові активи

Податкові активи та зобов’язання з поточного податку на прибуток за поточні і попередні 
роки оцінюються в сумі, що передбачається до відшкодування податковими органами або 
що передбачається до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове 
законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми - це ставки і законодавство, 
фактично прийняті на звітну дату.



Витрати з податку на прибуток відображаються у фінансовій звітності Фонду відповідно до 
МСБО 12 «Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток визначається виходячи з 
оподатковуваного прибутку на рік, розрахованого згідно норм податкового законодавства 
України. Враховуючи специфіку діяльності Фонду та законодавчі обмеження щодо 
діяльності Фонду (Фонд є інститутом спільного інвестування), протягом 2014 року 
здійснювались операції, які згідно податкового законодавства України, не є об’єктом 
оподаткування податком на прибуток. Тому, на кінець звітної дати заборгованість по 
податку на прибуток відсутня.

Відстрочені податкові активи визнають для всіх тимчасових різниць, що враховують при 
визначенні об’єкта оподаткування, якщо існує ймовірність наявності оподатковуваного 
прибутку, за рахунок якого можуть бути утилізовані збитки. Суттєві оцінки керівництва 
необхідні для визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані, 
виходячи з ймовірних строків і розміру майбутнього оподатковуваного прибутку і стратегії 
податкового планування в майбутньому.

За розрахунками Фонду, враховуючи специфіку діяльності та специфіку оподаткування 
Фонду, станом на 31.12.2016 р. сума податкового активу (зобов’язання) дорівнює нулю.

Фінансова звітність.
Фонд представляє фінансову звітність у відповідності з МСБО 1 «Подання фінансової 
звітності»:

- Баланс складається методом поділу активів та зобов’язань на поточні і довгострокові.

- Звіт про фінансові результати складається методом поділу витрат за функціональним 
визначенням.

- Звіт про зміни у власному капіталі складається в розгорнутій формі і представляє 
інформацію про зміни у капіталі Фонду за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року.

- Звіт про рух грошових коштів складається у відповідності МСБО 7 «Звіт про рух 
грошових коштів» прямим методом, в якому розкривається інформація про основні 
види валових грошових надходжень та витрат.

- Примітки до фінансової звітності складаються у відповідності з обов’язковими 
вимогами до розкриття інформації, викладених в усіх МСБО/МСФЗ.Фонд представляє 
повний комплект фінансової звітності щорічно.

Скорочена проміжна фінансова звітність, готується Компанією у відповідності до МСБО 34 
«Проміжна фінансова звітність».

Визнання доходів та витрат
Всі статті доходів та витрат, визнані у звітних періодах, включено до Звіту про прибутки 
та збитки .

Доходи визнаються, якщо існує висока вірогідність того, що Фонд отримає економічні 
вигоди і суму таких доходів може бути достовірно визначено.

Доходи Фонду визнаються на основі принципу нарахування і визначаються як збільшення 
економічних вигод на протязі звітного періоду у формі надходжень або збільшення активів 
чи зменшення зобов’язань, що приводить до збільшення капіталу, не пов’язаного з внесками 
учасників капіталу. Дохід Фонду включає доходи від продажу цінних паперів та 
корпоративних прав, нараховані відсотки, роялті, тощо.

Дохід від реалізації фінансових інвестицій визнається тоді, коли фактично здійснюється 
перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваги і контроль над активами (права 
власності передані), та дохід відповідає всім критеріям визнання у відповідності з МСБО 18 
«Дохід».

Відсотковий дохід признається у тому періоді, до якого він відноситься виходячи з 
принципу нарахування.



Дохід по роялті визнається, з моменту нарахування.

Витрати, пов’язані з отриманням доходу, признаються одночасно з відповідним доходом 
Іншими витратами вважаються:

- собівартість реалізованих інвестицій втрати від уцінки фінансових інвестицій;
- акцизний збір від продажу цінних паперів.

Визнання доходів і витрат за звітний період відображено в Звіті про фінансові результати

31 грудня 2016 р о к у  31 грудня 2015 р п к у

Реалізація фінансових активів 

Інші доходи
Витрати від реалізації фінансових 
інвестицій
Адміністративні витрати 
Фінансовий результат

Події, що виникли після звітної

Станом на дату даного підтвердження звітності, відповідно до МСБО 10 «Події після 
звітного періоду», після звітної дати події не відбувались.

Інші примітки до річного фінансового звіту

Фонд станом на 31.12.2016 року дочірніх підприємств не має, тому консолідована фінансова
звітність не складається, застосування МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» не
відбувалось. Протягом 2016 року не приймалось рішень про утворення філій або 
представництв.

Згідно наказу про облікову політику Товариством не встановлені окремі господарські чи
географічні сегменти, які регулюються нормами МСФЗ 8 «Операційні сегменти». На протязі
2016 року Товариство здійснює діяльність в одному географічному та бізнес сегменті, отже,
Додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» не 
готувався.

П Р Д ™  ЗВ1ТН0Г0 періоду операцій з інвестиційної нерухомості, які регулюються нормами 
МСЬО 40 «Інвестиційна власність», Фондом не проводилось.

Розкриття інформації по пов’язаним особам

На вимогу МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» надається наступна 
інформація.

Інформація про пов'язаних осіб корпоративного фонду

Інформація про учасників та голову наглядової ради (представника єдиного учасника-юридичної особи)
........................................  ......  корпоративного інвестиційного фонду

Група ; N  з/п

і....

Повне найменування 
юридичної особи - 

учасника чи прізвище, ім'я, 
по батькові фізичної особи 

- учасника, голови 
наглядової ради або 

представника єдиного 
учасника-юридичної 
особикорпоративного

Код за ЄДРПОУ 
юридичної особи - 

учасника або 
реєстраційний номер 

облікової картки 
платника податків 
фізичної особи - 
учасника, голови 
наглядової ради

Місцезнаходження 
юридичної особи чи 

паспортні дані фізичної 
особи, щодо якої 

подається інформація

І

Частка в 
статутному 

капіталі 
корпоративного 

фонду,
%**

0 0

0 0

(0) (0)

(22) (77)
(22) (77)

ати.



інвестиційного фонду корпоративного фонду 
або серія та номер 

паспорта*

1

Г  і 2 3 4
..... 5

6
А Учасники - фізичні особи немає немає немає

Б Учасники - юридичні 
особи

|

1.
1

БЕСТРІДЖ ХОЛДІНГС 
ЛІМІТЕД НЕ 318820

Архангелос, Агіу Дометіу 
14, м. Нікосія, Республіка 

Кіпр
100%

В

і

Голова наглядової ради 
корпоративного 

інвестиційного фонду

1. | Стельмащук Олександр 
Васильович

2760612653 КО 108852, виданий 
Крюківським РВ КМУ 

УМВС України в 
Полтавській області, 

01.09.2000 р.

0%

Усього: 100%

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
** Розрахунок відсотка здійснюється відносно акцій корпоративного фонду, що перебувають в обігу.

Інформація про пов'язаних фізичних осіб - учасників, які володіють часткою, що становить не менше 20 % 
статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

1 Прізвище, Реєстраційний Символ Код за Повне Місцезнах Частка в
N ім'я, по номер облікової юридичної ЄДРПОУ найменуван одження статутному

! з/п батькові картки платника особи, щодо юридичної ня юридичної капіталі
| фізичної податків або якої існує особи, щодо юридичної особи, пов'язаної

особи - серія та номер пов'язаність* якої існує особи, щодо щодо якої особи,
учасника, 

членів її сім'ї 
та інших 

пов'язаних 
осіб

паспорта 
фізичної особи - 

учасника 
корпоративного 

фонду*

* пов'язаність якої існує 
пов'язаність

існує
пов'язаніст

ь

%

1 2 3 4 5 6 7 8

відсу
тні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні відсутні

і

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
** Т - торговці цінними паперами, К - компанії з управління активами, Д  - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи, 3 - 
зберігачі активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми), І - 
інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Інформація про пов'язаних юридичних осіб, у яких беруть участь учасники, які володіють часткою, що становить не 
менше 20 % статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

1 N 
з/п

Повне 
найменування, код 

за ЄДРПОУ 
учасника 

корпоративного 
інвестиційного 

фонду

Символ 
юридичної 

1 особи,
І щодо якої 

існує 
| пов'язаніст 

ь*

Код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи, щодо 

якої існує 
пов'язаність

Повне найменування 
юридичної особи, щодо якої 

існує пов'язаність

і Місцезнаходж 
ення 

юридичної 
особи, щодо 

якої існує 
пов'язаність

Частка в 
статутному 

капіталі,
%

і

! і 2 з 4 5 6 7............

і.

БЕСТРІДЖ
ХОЛДІНГС

ЛІМІТЕД

г~

1

І

І.

38901468

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО “ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
“ХАНТЕР”

Україна, м.
Київ, 

Кловський 
узвіз, буд.5, 

нежиле 
приміщення 

| № 2, літ. А, 
кімната 3.

100%
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чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %). ’ удитоРи (аудиторські фірми), І - інше господарське товариство (якщо частка особи

Інформація про осіб, які володіють не менше 20% статутного капіталу юридичних осіб - учасників які володіють 
часткою, що становить не менше 20% статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

Повне найменування, код за 
ЄДРПОУ юридичної особи - 

учасника корпоративного 
інвестиційного фонду

БЕСТРІДЖ ХОЛДІНГС 
ЛІМІТЕД

БЕСТРІДЖ ХОЛДІНГС 
ЛІМІТЕД

Код за ЄДРПОУ 
юридичної особи або 
реєстраційний номер 

облікової картки платника 
податків (або серія та 

номер паспорта)* фізичної 
особи, щодо якої існує 

____  пов'язаність

Повне 
найменування 

юридичної особи 
або прізвище, ім'я, 

по батькові 
фізичної особи, 
щодо якої існує 

пов'язаність

Місцезнаходження 
юридичної особи 

або паспортні дані 
фізичної особи, 
щодо якої існує 

пов'язаність

Елені Мавроматі

Андреас
Константінідес

Частка в 
статутному 

капіталі 
учасника 

корпоратив 
ного фонду, 

%

Паспорт тир Р № 
К00010735, 

виданий С.Р.М.Д, 
16.03.2011, 

Республіка Кіпр

Паспорт тир Р № 
К00126132, 

виданий С.Р.М.Д, 
29.05.2013, 

Республіка Кіпр

50%

50%

Інформація про юридичних осіб, у яких корпоративний фонд бере участь

N
з/п

1.

Код за ЄДРПОУ 
корпоративного 

фонду

38901468

Символ 
юридичної 

особи, щодо 
якої існує 

пов'язаність*

Не має

Код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи, щодо 

якої існує 
пов'язаність

Не має

Повне 
найменування 

юридичної особи, 
щодо якої існує 

пов'язаність

Не має

Місцезнаходжен 
ня юридичної 

особи, щодо якої 
існує 

пов'язаність

Не має

Частка в 
статутному 

капіталі 
юридичної 
особи, %

Не має

УГ а“  а,С™ВаМИ’ Д - Ц етр альн и й  депозитарій, ДУ - депозитарні установи, 3 - зберігані 

господарське товариство (якщо частка особини г р у п ^ п о ^ з а н і^ з  нею осіб у н'ьоти^не менил; 20 ^ ^ дито*,и О р с ь к і  '  - інше

Інформація про пов’язаних осіб голови та членів наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

N
з/п

Прізвище, 
ім'я, по 

батькові

! Реєстраційний Символ
І
1 Код за Повне найменування Місцезнаход

[..  ..
і Частка вномер юридич 

ної 
| особи, 

щодо 
якої 

| існує

ЄДРПОУ юридичної особи, щодо ження І статутном
голови та 

членів 
наглядової 
ради або

картки 
платника 

податків або 
серія та номер

1 юридичної 
особи, 

щодо якої 
існує 

пов'язаність

якої існує пов'язаність юридичної 
особи, щодо 

якої існує 
пов'язаність

у капіталі 
| пов'язаної 

особи, %

представник паспорта пов'яза
а єдиного фізичної особи ність*
учасника- (для фізичних
юридичної осіб, які через

особи свої релігійні
корпоративн переконання

ого відмовляються
інвестиційно від прийняття
го фонду та реєстраційного
членів його номера

(їх) сім'ї облікової 
картки 

платника 
податків та



повідомили про 
це відповідний 

орган 
державної 
податкової 

служби і мають 
відмітку у 
паспорті)

1 2 ........... 3........... 4 5 6 7 8

1.

Стельмащук
Олександр

Васильович

1
|

2760612653 І 38901468

ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАН 

ИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД "ХАНТЕР"

01021, м.
Київ, 

Кловський 
узвіз, 

будинок 5, 
нежиле 

приміщення 
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Г Прямі родичі голови та членів Наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду пов’язаності не мають.



* Т - торговці цінними паперами, К -компанії з управління актавами, Д - Центральний депозитарій, ДУ - депозитарні установи 3 - зберігані 

активів інститутів спільного інвестування, О - організатори торгівлі, Н - оцінювачі майна, А - аудитори (аудиторські фірми) І - інше 
господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому не менше 20 %).

Станом на 31.12.2016 року безнадійної або простроченої заборгованості за операціями з 
пов’язаними особами не має.
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Криворучко В.А.


