Примітки що містять стислий виклад суттєвих облікових політик
та інші пояснення та розкриття інформації.
Примітка 1. Загальні положення
Фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ » (надалі по тексту – Товариство) по результатам діяльності у 2015 році
підготовлена відповідно Міжнародних стандартів фінансової звітності.
З 01 січня 2013 року Товариство прийняло Міжнародний стандарт фінансової звітності (IFRS)
1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Перша фінансова
звітність Товариства складалася на 31.12.2013р.
Текст Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданий Радою з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку, якими користувалось Товариство при підготовці фінансової
звітності за звітний рік, офіційно оприлюднено на сайті Міністерства фінансів України
www.minfin.gov.ua, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Примітка 2. Облікова політика
Примітка 2.1. Основна діяльність
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ» є юридичною
особою – інститутом спільного інвестування закритого типу без зобов`язань щодо викупу
емітованих ним цінних паперів до моменту його припинення.
Товариство є інститутом спільного інвестування недиверсифікованого виду, створеним
відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні
інвестиційні фонди)» та інших законодавчих актів України.
Діяльність із спільного інвестування є його виключною діяльністю.
Код ЄДРПОУ: 33549199.
Місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, будинок 29-А
Відомості про державну реєстрацію:
- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серії ААБ №
427214 від 31.01.2012 р.;
- дата проведення державної реєстрації – 30.06.2005 р.;
- місце проведення державної реєстрації – Подільська районна у м. Києві державна адміністрація;
- номер запису про державну реєстрацію – 1 071 145 0000 002771;
Внесено до Єдиного державного реєстру ІСІ 16.09.2005 р. за № 132223.
Види діяльності за КВЕД:
- 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій:
Свідоцтво ДКЦПФР: від 09.02.2010 р. № 1663 про випуск 375 штук простих іменних акцій
номінальною вартістю 1000 грн. 00 коп., на загальну суму 375000,00 грн., форма випуску
документарна. Свідоцтво ДКЦПФР від 09.02.2010 р. № 1663 – анульоване.
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Свідоцтво ДКЦПФР: від 14.12.2010 р. № 1959 про випуск 10 375 штук простих іменних акцій
номінальною вартістю 1000 грн. 00 коп., на загальну суму 10 375 000,00 грн., форма випуску
бездокументарна.
Професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Фонду здійснює Публічне
акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (ЄДРПОУ 30370711, 04071, м. Київ,
Нижній Вал 17/8) згідно договору від 18.01.2014 р. № ОВ-3160, на підставі ліцензії ДКЦПФР серія
АВ № 581322 від 19.09.2006 р.
Професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів Товариства здійснює Товариство з
обмеженою відповідальністю «Ай Бі Кепітал» (ЄДРПОУ 39650290, 01015, м. Київ, вул. Лаврська,
16), згідно договору № 30-Д від 06.11.15 р., на підставі ліцензії НКЦПФР, виданої рішенням №
1114 від 28.07.2015 р.
Управління активами Фонду здійснює ТОВ «Компанія з управління активами «Ф’южн Капітал
Партнерз», згідно ліцензії НКЦПФР серія АЕ № 185492 від 20.03.2013 р. у відповідності із
Договором від 23.04.2015 р. № 3/УА-15.
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМПАНІЮ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ:
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами
«Ф’южн Капітал Партнерз»;
Код ЄДРПОУ: 35363845;
Місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, будинок 29-А
Відомості про державну реєстрацію:
- виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серія ААВ №
897351 від 17.06.2013;
- дата проведення державної реєстрації - 23.08.2007 р.;
- місце проведення державної реєстрації – Подільська районна у м. Києві державна
адміністрація;
- номер запису про державну реєстрацію – 1 071 102 0000 023493.
Види діяльності за КВЕД:
-

66.30 Управління фондами.

-

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення

Товариство при здійсненні фінансово – господарської діяльності керується чинним
законодавством України, зокрема Законами України «Про інститути спільного інвестування (пайові
та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Цивільним
кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, іншими
законодавчими актами, в тому числі, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР).
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Власних філій та представництв станом на звітну дату Товариство не має.

Примітка 2.2. Основи облікової політики та складання звітності
Облікова політика Товариства встановлює порядок організації та ведення бухгалтерського
обліку, визначає принципи, методи і процедури, що використовуються Товариством для
складання та подання фінансової звітності. На виконання вимог ст.12 «Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV, розділу V Закону України «Про цінні
папери та фондовий ринок» від 23.02.06 р. № 3480-ІV. Згідно з наказом №7/Ф-1704 від 17 квітня
2012 року розпочато роботу по вивченню та впровадженню в бухгалтерський облік та фінансову
звітності міжнародних стандартів.
Ведення бухгалтерського обліку в Товаристві забезпечує бухгалтерія компанії з управління
активами ТОВ «Компанія з управління активами «Ф’южн Капітал Партнерз», що не суперечить
Закону України «Про інститути спільного інвестування».
Облікова політика Товариства – документ, головною метою якого є загальна регламентація
застосованих на практиці прийомів та методів бухгалтерського обліку, технологій обробки
облікової інформації та документообігу.
Облікова політика Товариства будується у відповідності з чинним законодавством України для
Публічних акціонерних товариств, а саме: Законом України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій України, основними принципами міжнародних
стандартів фінансової звітності, внутрішніми нормативними документами Товариства, що
визначають порядок здійснення бухгалтерських операцій.
Обрана Товариством облікова політика:

забезпечує повноту та достовірність відображення операцій в обліку;

визначає систему ведення бухгалтерського обліку;

закріплює правила та процедури, прийняті керівництвом для ведення фінансового,
управлінського та податкового обліку;

відображає особливості організації та ведення бухгалтерського обліку;

направлена на повне задоволення потреб управління Товариством;

сприяє виконанню повного обсягу фінансово - господарських операцій;

забезпечує встановлення контролю здійснення цих операцій;

встановлює правила документообігу;

затверджує ведення системи рахунків і регістрів бухгалтерського обліку;

визначає технологію обробки облікової інформації.
Національною валютою України є гривня. Отже, функціональною валютою і валютою
подання фінансової звітності є гривня, округлена до тисяч.
Фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості, за винятком
фінансових активів за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або
збитку, які відображаються за справедливою вартістю.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва формування певних суджень, оцінок
та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, а також на суми
активів та зобов’язань, доходів та витрат, відображені у звітності. Фактичні результати можуть
відрізнятися від цих оцінок.
Облікова політика містить правила ведення бухгалтерського обліку, дотримання яких протягом
року є обов’язковими. За цим документом затверджується методологія відображення окремих
бухгалтерських операцій та особливості організації бухгалтерського обліку.
Облікова політика Товариства базується на складових міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку: безперервності діяльності, постійності правил бухгалтерського обліку, обачливості,
нарахування, окремого відображення активів і зобов’язань, прийнятності вхідного балансу,
пріоритеті змісту над формою, оцінюванні, відкритості, консолідації, суттєвості,
конфіденційності.
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Товариство постійно керується одними й тими ж правилами бухгалтерського обліку, крім
випадків істотних змін в діяльності або в правовій базі. Методи обліку та оцінки статей балансу,
як правило, використовуються постійно.
Облікова політика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського обліку та
дотримується таких основних критеріїв як:
 наступність, тобто залишки на балансових та позабалансових рахунках на початок
поточного звітного періоду повинні відповідати залишкам на кінець попереднього періоду;
 повнота відображення в бухгалтерському обліку всіх фактів господарської діяльності; усі
господарські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких
винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки
операцій Товариства, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею;
 обачність, застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи
та/або дохід не завищуватимуться, а зобов’язання та/ або витрати – не занижуватимуться;
 пріоритет змісту над формою, тобто відображення в бухгалтерському обліку та розкриття у
звітності фактів господарської діяльності виходячи не тільки з правової норми, але і з
економічного змісту фактів та умов господарювання;
 несуперечність, тобто тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам за
рахунками синтетичного обліку на перше число кожного місяця, а також показників
бухгалтерської звітності даним синтетичного та аналітичного обліку;
 раціональність, тобто раціональне та економічне ведення бухгалтерського обліку, виходячи
з умов господарської діяльності Товариства;
 відкритість, тобто фінансові звіти побудовані детально і чітко, максимально зрозумілі для
користувачів, достовірно відображають господарські операції, уникають двозначності в
відображенні позиції Товариства. Необхідні пояснення дано в додатках та пояснювальних
записках до звітів;
 суттєвість – у фінансових звітах знаходить відображення вся істотна інформація, корисна
для прийняття рішень керівництвом, інвесторами, та іншими користувачами звітності;
 своєчасність відображення фактів господарської діяльності в бухгалтерському обліку;
 автономність, тобто активи та зобов’язання Товариства повинні бути відокремлені від
активів та зобов’язань власників цього Товариства або інших підприємств;
 безперервність, тобто оцінка активів здійснюється, виходячи з припущення, що діяльність
Товариства продовжуватиметься в неосяжному майбутньому;
 нарахування та відповідність доходів та витрат - для визначення фінансового результату
звітного періоду потрібно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для
отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій
звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.
Доходи - це збільшення економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді надходження чи
збільшення корисності активів або зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення капіталу,
за винятком його збільшення, пов'язаного з внесками акціонерів. Витрати - це зменшення
економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або
виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу і не є розподіленням між
акціонерами.
Власний капітал - це залишкова частина в активах Товариства після вирахування всіх
зобов'язань.
Принцип нарахування застосовується Товариством при наявності таких умов:
1. фінансовий результат операції можливо розрахувати за даними підтверджуючих документів
(угод, актів, накладних);
2. доходи або витрати відповідають виникненню реальної заборгованості, якщо заборгованість
виникла за активом балансу – нараховуються доходи, за пасивом балансу – нараховуються
витрати. Якщо через відсутність даних неможливо визначити точну суму доходів (витрат) в
останні дні місяця, не нараховані суми враховуються в наступному місяці.
Товариство враховує доходи від наданої послуги у розмірі витрат, пов’язаних із наданням такої
послуги, якщо є впевненість в отриманні цих доходів, якщо такої впевненості немає, враховуються
тільки витрати. Доходи за цими операціями будуть проведені при їх фактичному отриманні);
 послідовність - постійне (із року в рік) застосування обраної облікової політики;
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 історична (фактична ) собівартість, тобто активи та зобов’язання обліковуються, як правило, за
вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в іноземній валюті, за винятком
немонетарних статей, мають переоцінюватись у разі зміни офіційного валютного курсу на звітну дату.
Розроблені і затверджені внутрішні Положення, Інструкції та інші нормативні документи Товариства,
які регламентують різні сфери його діяльності, є невід’ємною частиною Облікової політики.
Основними складовими облікової політики Товариства є:
внутрішній план аналітичних рахунків бухгалтерського обліку Товариства;
інші чинні внутрішні нормативні акти в частині організації та ведення бухгалтерського обліку,
документообігу та контролю господарських операцій.
Облікова політика Товариства визначає порядок створення та використання резервів на підставі
чинного законодавства та нормативних актів НКЦПФР.
Облікова політика в Товаристві застосовується до подій та операцій з часу їх виникнення.
Актив враховується в балансі, коли є ймовірність надходження майбутніх економічних вигод
для Товариства і актив має собівартість або вартість, яка може бути достовірно обчислена.
Зобов’язання – це теперішня заборгованість, що виникає внаслідок минулих подій, від
погашення якої очікується вибуття ресурсів Товариства.
Активи і зобов’язання Товариства оцінюються і відображаються в обліку з достатньою мірою
обережності з метою уникнення можливості перенесення існуючих фінансових ризиків на наступні
звітні періоди. Тому методи оцінки активів та зобов’язань базуються на головних принципах
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Через оцінку активів та зобов’язань надходить
інформація про загальну вартість майна Товариства, його зобов’язань, про вартість окремих статей
балансу. Не підлягає оцінці готівка та стандартні зобов’язання.
У фінансових звітах Товариство використовує такі методи оцінки, як історична (первісна)
вартість, ринкова вартість, справедлива вартість, балансова вартість.
Первісна вартість передбачає відображення в обліку активів за сумою фактичних витрат на
їх придбання на дату їх придбання, а зобов’язань – на суму мобілізованих коштів в обмін на
зобов’язання. За первісною вартістю Товариство обліковує основні засоби та нематеріальні активи
та фінансові інструменти {дебіторська заборгованість, цінні папери, вкладення (інвестиції) в
асоційовані компанії, дочірні підприємства}.
Ринкова вартість – сума, яку можна отримати від продажу активу на активному ринку. При
відображенні в обліку активів та зобов’язань за ринковою вартістю активи визнаються за тією
сумою коштів, яку необхідно було б сплатити для придбання таких самих активів на поточний
момент. При відображенні в обліку зобов’язань вони визнаються за тією сумою коштів, яка
вимагалася для проведення розрахунку у поточний момент. Приведення вартості активів у
відповідність із ринкової здійснюється шляхом їх переоцінки.
Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата
зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. За
справедливою вартістю Товариство визначає безоплатно отримані активи, а також активи, отримані
в результаті обміну на неподібний об’єкт.
Балансова вартість – сума, за якою актив обліковується у балансі після вирахування будьякої накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності.

Примітка 2.3. Консолідована звітність
Консолідована фінансова звітність – це фінансова звітність Товариства, що відображає його
фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів з урахуванням дочірніх та
асоційованих компаній як єдиної економічної одиниці.
Товариство не має дочірніх та асоційованих компаній як єдиної економічної одиниці, тому і не
складає консолідовану звітність.

Примітка 2.4. Основні засоби
Станом на звітну дату у власності Товариства не має власних об’єктів основних засобів.
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Примітка 2.5. Нематеріальні активи
Станом на звітну дату у власності Товариства не має власних об’єктів нематеріальних активів.

Примітка 2.6. Інвестиційна нерухомість
Станом на звітну дату у власності Товариства не має власних об’єктів інвестиційної нерухомості.

Примітка 2.7. Оперативний лізинг(оренда)
Товариство не надає основні засоби в оперативну суборенду.
Станом на звітну дату Товариство не є лізингоотримувачем нежитлових приміщень по
оперативному лізингу.

Примітка 2.8. Фінансовий лізинг(оренда)
Станом на звітну дату Товариство не має майна, отриманого у фінансовий лізинг.

Примітка 2.9. Первісне визнання фінансових інструментів
Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку Товариства поділяються на фінансові активи,
фінансові зобов’язання, інструменти власного капіталу і похідні фінансові інструменти. Товариство
визначає належну класифікацію інструментів при їх початковому визнанні.
Фінансові активи і зобов’язання визнаються у балансі тоді, коли Товариство стає стороною
договору про придбання фінансового інструмента. Усі стандартні придбання фінансових активів
обліковуються на дату розрахунків.
Початкова оцінка фінансового активу чи зобов’язання здійснюється за справедливою вартістю
плюс, якщо це фінансовий актив чи зобов’язання, яке не класифікується як фінансовий інструмент
за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, затрати на
здійснення операцій, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи
фінансового зобов’язання.
Після початкового визнання фінансові активи, включаючи похідні інструменти, що є активами,
оцінюються за справедливою вартістю без будь-якого вирахування витрат на здійснення операцій,
які можуть бути понесені при продажу чи іншому вибутті фінансового активу.
Якщо оцінка вартості, основана на наявних ринкових даних, вказує на прибуток або збиток від
переоцінки до справедливої вартості при початковому визнанні активу чи зобов’язання, прибуток
або збиток негайно визнається у звіті про прибутки та збитки.
Якщо початковий прибуток чи збиток не ґрунтується повністю на наявних ринкових даних, він є
відстроченим і визнається протягом строку активу чи зобов’язання належним чином, або коли ціни
стають відомими, або при вибутті активу чи зобов’язання.
Фінансові активи або фінансові зобов’язання, які виникли за ставками, що відрізняються від
ринкових, переоцінюються на момент виникнення до справедливої вартості, яка являє собою
майбутні виплати процентів та погашення основної суми заборгованості, дисконтова ні за
ринковими процентними ставками по аналогічних інструментах. Різниця між справедливою
вартістю та номінальною вартістю на момент виникнення відображається у звіті про прибутки та
збитки як прибутки чи збитки від виникнення фінансових інструментів за ставками, що
відрізняються від ринкових.
Справедлива вартість фінансових інструментів ґрунтується на ціні їх котирування на ринку на
дату балансу без будь-яких вирахувань витрат на здійснення операцій. У разі відсутності ціни
котирування справедлива вартість інструмента оцінюється з використанням моделей ціноутворення
або методів дисконтова них грошових потоків.
При застосуванні методів дисконтова них грошових потоків очікувані в майбутньому грошові
потоки базуються на найбільш точних оцінках керівництва. При цьому використовується ставка
дисконту, яка дорівнює ринковій ставці на дату балансу по інструменту, що має подібні умови та
характеристики. При використанні моделей ціноутворення дані про фінансовий інструмент, що
вводяться до моделі, базуються на ринкових оцінках на дату балансу.
Справедлива вартість похідних інструментів, якими не торгують на біржі, оцінюється за сумою,
яку Товариство отримало б чи виплатило б для припинення дії контракту на дату балансу, з
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урахуванням поточних ринкових умов та платоспроможності контрагентів.
Прибуток або збиток в результаті зміни справедливої вартості фінансового активу або
зобов’язання визнається таким чином:
 прибуток або збиток від фінансового інструмента, класифікованого як фінансовий інструмент
за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, визнається у звіті
про
прибутки та збитки; 
 прибуток або збиток від фінансового активу, наявного для продажу, визнається
безпосередньо у власному капіталу, у звіті про зміни у власному капіталі (за винятком збитків від
зменшення корисності та прибутків і збитків від курсових різниць) до моменту припинення
визнання активу, коли кумулятивний прибуток або збиток, який був визнаний раніше у власному
капіталі, визнається у звіті про прибутки та збитки.
Відсотки по фінансовому активу, наявному для продажу, визнаються у звіті про прибутки та
збитки по мірі їх отримання і розраховуються із застосуванням методу ефективної процентної
ставки.
Прибуток чи збиток від фінансових активів та зобов’язань, відображених за амортизованою
вартістю, визнається у звіті про прибутки та збитки, коли відбувається припинення визнання
фінансового активу чи зобов’язання або зменшується його корисність, а також протягом процесу
амортизації.
Товариство припиняє визнання фінансового активу тоді, коли вийшов строк дії права на
отримання грошових коштів від активу або коли Товариство передало права на отримання
грошових коштів по фінансовому активу згідно з контрактом в операції, за якою передаються
практично всі ризики і вигоди, пов’язані з володінням. Будь-які відсотки за фінансовими активами,
які були передані, виникли або утримуються Товариством, визнаються як окремий актив або
зобов’язання.
Товариство припиняє визнання фінансового зобов’язання тоді, коли зазначене у договорі
зобов’язання було виконано, анульовано або строк його дії закінчився.
Фінансові активи та зобов’язання взаємозараховуються, і чиста сума відображається у балансі у
разі існування юридично забезпеченого права на взаємозарахування визнаних сум і наміру
провести розрахунок шляхом взаємозарахування або реалізувати актив і одночасно погасити
зобов’язання.
Примітка 2.10. Справедлива вартість фінансових інструментів.
Фінансовий інструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення)
фінансового активу в одного суб'єкта підприємницької діяльності і фінансового зобов'язання або
інструмента власного капіталу в іншого.
До фінансових активів належать:
 грошові кошти та їх еквіваленти; 
 дебіторська заборгованість; 

 цінні папери, які утримуються до погашення; 
 цінні папери, призначені для перепродажу; 
 інші фінансові активи. 
До фінансових зобов’язань включаються:
 фінансові зобов’язання, призначені для перепродажу; 
 фінансові гарантії; 
 інші. 
Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата
зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.
Справедлива вартість фінансового інструменту під час первісного визнання як правило дорівнює
фактичній ціні операції.
Витрати на операції з придбання боргових цінних паперів на продаж відображаються на дату їх
придбання.
На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні папери, що придбані, визначаються за
справедливою вартістю.
За справедливу вартість цінного папера на продаж береться вартість, що визначена за його
котирувальною ціною покупця за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових
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біржах за станом на час закриття останнього біржового дня звітного місяця. У разі відсутності
таких котирувань на зазначену дату справедлива вартість цінного папера визначається за його
останнім біржовим курсом , що визначений за результатами біржових торгів, які відбулися
протягом останніх 5 робочих днів звітного місяця.
Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно оформлених
ринках, визначається за їх ринковою вартістю.
Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці. На дату
балансу результат переоцінки (дооцінка або уцінка) відображається в бухгалтерському обліку на
суму різниці між справедливою вартістю і його балансовою вартістю.
Зміна справедливої вартості цінних паперів відображаються в бухгалтерському обліку за
рахунками доходів або витрат та капіталу (для цінних паперів на продаж).
Якщо справедливу вартість нового фінансового активу або нового фінансового зобов’язання
достовірно визначити не можна, то Товариство визнає первісну вартість нового фінансового активу
нульовою, а фінансовий результат визначається як різниця між виручкою і балансовою вартістю
списаного фінансового активу, а первісна вартість нового фінансового зобов’язання буде
визначатися в розмірі суми перевищення виручки над балансовою вартістю списаного активу.

Примітка 2.11. Фінансові активи Товариства на продаж
У складі фінансових активів на продаж обліковуються акції, інші цінні папери з нефіксованим
прибутком та боргові цінні папери, а саме:
- боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які Товариство не має наміру і/або
змоги тримати до дати їх погашення або за наявності певних обмежень щодо обліку цінних паперів
у портфелі до погашення;
- цінні папери, які Товариство готове продати у зв'язку із зміною ринкових відсоткових ставок,
його потребами, пов'язаними з ліквідністю, а також наявністю альтернативних інвестицій;
- акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, за якими неможливо достовірно
визначити справедливу вартість;
- фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та/або утримуються
виключно для продажу протягом 12 місяців;
- інші цінні папери, придбані з метою утримання їх на продаж.
На дату балансу фінансові активи на продаж відображаються:
- за справедливою вартістю;
- за собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок зменшення корисності - акції та
інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких достовірно визначити
неможливо;
- за найменшою з двох величин: балансовою вартістю та справедливою вартістю за
вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з продажем, - інвестиції в асоційовані та дочірні
компанії, що переведені в портфель на продаж та утримуються для продажу протягом 12 місяців;
- за найменшою з двох величин: вартістю придбання (собівартістю) та справедливою вартістю
за вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з продажем, - інвестиції в асоційовані та дочірні
компанії,
що придбані та утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців.
Фінансові активи на продаж на дату балансу підлягають перегляду на зменшення корисності,
крім акцій бірж і депозитаріїв.
Зменшення корисності цінних паперів визнається у разі втрати економічної вигоди в сумі
перевищення балансової вартості цінних паперів на суму очікуваного відшкодування. Зменшення
суми очікуваного відшкодування цінного папера може бути спричинене погіршенням фінансового
стану емітента цінних паперів та/або зміною ринкової ставки дохідності.
Фінансові активи на продаж, що обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці
з обов’язковим відображенням на дату балансу на рахунках капіталу Товариства.
Справедлива вартість цінних паперів визначається виходячи з їх котирування на ринку, ринкової
ціни подібного фінансового інструмента, аналізу дисконтова них грошових потоків, аналізу
укладених угод на позабіржовому ринку тощо.
Дисконт (премія) амортизується із використанням методу ефективної ставки відсотка. Процентні
доходи за купонними цінними паперами нараховуються щомісячно залежно від умов випуску
цінних паперів.
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Примітка 2.12. Похідні фінансові інструменти
Похідні фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському обліку
за справедливою вартістю. Витрати на операції визнаються за рахунками витрат під час їх
первісного визнання. Витрати на операції не включають дисконт або премію за форвардними
контрактами.
Вимоги та зобов'язання за похідними фінансовими інструментами на дату операції обліковуються
за позабалансовими рахунками за курсом (ціною), зафіксованим у контракті, вимоги дорівнюють
зобов'язанням.
На кожну наступну після первісного визнання дату балансу похідні фінансові інструменти
оцінюються за справедливою вартістю без будь-яких витрат на операції.
Переоцінка форвардних контрактів до їх справедливої вартості відображається на балансових
рахунках з визнанням активу або зобов'язання за форвардним контрактом залежно від результату
такої переоцінки.

Примітка 2.13. Доходи та витрати
Основними принципами бухгалтерського обліку доходів та витрат Товариства визначено
нарахування, відповідність та обачність.
Доходи та витрати Товариства, підлягають нарахуванню, крім випадків, коли дата нарахування та
дата сплати співпадають та якщо доходи (витрати) отримані (сплачені) на дату балансу, тоді
доходи та витрати можуть відображатись без їх нарахування із застосуванням внутрішнього
контролю за нарахованими та отриманими доходами.
Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і витрат є відповідність
отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які здійснюються з метою
отримання таких доходів.
Розрахунковим періодом для застосування принципу відповідності є календарний місяць, тобто
відповідність витрат, що здійснені Товариством, заробленим доходам оцінюється за результатами
діяльності за місяць.
Доходи і витрати Товариства нараховуються та відображаються у бухгалтерському обліку не
рідше одного разу на місяць, за кожною операцією (договором) окремо, незалежно від
періодичності нарахувань (розрахунків), яка вказана в договорі з контрагентом .
Умови нарахування та сплати доходів і витрат (дата нарахування, термін сплати за обумовлений
період, метод визначення умовної кількості днів, період розрахунку тощо), а також неустойки в разі
порушення боржником зобов'язання визначаються договором між Товариством і покупцем
(замовником, контрагентом) згідно з вимогами чинного законодавства України.
Доходи (витрати), що сплачуються за результатами місяця нараховуються в останній робочий
день місяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно, нараховуються
після завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) робіт,
послуг. Доходи (витрати) за послугами з обов’язковим результатом нараховуються за фактом
надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.
Нарахування доходів у бухгалтерському обліку припиняється у випадках, передбачених
законодавством України. Визнані Товариством доходи та витрати групуються за їх характером за
відповідними статтями у фінансовій звітності «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід)».

Примітка 2.14. Іноземна валюта
Операції в іноземній валюті відображаються за офіційним курсом гривні до іноземних валют на
дату їх здійснення.
Монетарні активи та зобов’язання в іноземній валюті відображаються за офіційним (обліковим)
курсом гривні до іноземних валют на дату складання балансу. Немонетарні статті балансу
відображаються у гривні за офіційним курсом на дату їх виникнення.
Доходи і витрати в іноземній валюті включаються до звіту про фінансові результати у
національній валюті за офіційними курсами гривні до іноземних валют на дату їх визнання.
Результати переоцінки монетарних активів та зобов’язань в іноземній валюті та банківських
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металах у зв’язку зі зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют включаються у звіт про
фінансові результати.
Основний валютний ризик для Товариства, пов’язаний з наданими ним послугами в іноземній
валюті, при оплаті замовниками (покупцями) після надання цих послуг.
Товариство дотримується принципів виваженості та обережності при провадженні політики
управління валютним ризиком. В балансі Товариства активи і пасиви збалансовані по термінам і
датам розрахунків.
Політика щодо мінімізації валютного ризику, тобто ризику збитків унаслідок коливань курсів
іноземних валют здійснюється шляхом оперативного аналізу структури та динаміки валютної
позиції і операцій, які впливають на розмір відкритих валютних позицій, прогнозування змін
валютних курсів, аналізу чутливості очікуваного доходу від переоцінки активів та пасивів
відповідно до змін валютного курсу.
Товариство має поточні рахунки у валюті ;
Дол США в ПАТ «МІБ» м. Київ № рахунку 26500021600015:
Дол США В ОТП банку м. Київ № рахунку 26509001338575:
А також депозитний рахунок у Дол.США ПАТ «МІБ» м. Київ, а саме:
№ рахунку 26511151600015.

Примітка 2.15. Звітність за сегментами
Відповідно до концепції розвитку системи управлінського обліку в Товаристві виділяються
наступні сегменти бізнес-напрямків: операції з цінними паперами, та інші операції, в розрізі яких
вирішуються управлінські задачі планування, контролю та аналізу. В основу для розподілу
доходів/витрат та активів/зобов’язань за сегментами діяльності покладено управлінський облік
Товариства.
Доходами та витратами звітного сегмента є доходи та витрати, які безпосередньо відносяться до
сегмента. Витрати за сегментом не включають загальні адміністративні витрати. На підставі
підрахунку долі сегмента в доходах та витратах встановлені пропорції.
Таким чином, у звітному році долі сегментів в сукупних доходах були наступними: операції з
цінними паперами – 100,0%.
Витрати, розподілені за сегментами, становили у звітному році наступні пропорції: операції з
цінними паперами – 100,0%.
Згідно наказу про облікову політику Товариством не встановлені окремі господарські чи
географічні сегменти, які регулюються нормами МСФЗ 8 «Операційні сегменти». На протязі 2015
року Товариство здійснює діяльність в одному географічному та бізнес сегменті, отже, Додаток до
Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» не готувався.

Примітка 2.16. Податок на прибуток
Розміщення цінних паперів Товариства як інституту спільного інвестування закритого типу
припиняється в строки, що визначаються проспектом емісії цінних паперів ІСІ. Розподіл активів
Товариства – ІСІ здійснюється після його ліквідації (припинення). Нарахування та оплата податку
на прибуток здійснюється після ліквідації (припинення) за ставками, які будуть діяти у тому періоді
в якому буде припинено діяльність Товариства.
Податок на прибуток у звітному році не нараховувався і не сплачувався.

Примітка 2.17. Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок
01 січня 2013 року є дата переходу Товариства на Міжнародні стандарти фінансової звітності.
Облікова політика Товариства на звітний рік затверджена офіційним наказом по Товариству. У разі
змін нормативно-правових вимог, які мали місце протягом звітного року, облікова політика
застосовувалась Товариством у частині, що не суперечить законодавству України. Процедурні
питання порядку ведення обліку в Товаристві, що виникали у зв’язку із змінами в нормативних
документах НКЦПФР та у податковому законодавстві (стосовно ІСІ), регламентуються протягом
звітного періоду окремими роз’ясненнями.
Суттєві помилки – не виявлені.
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Примітка 3. Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти зберігаються на банківському рахунку. Облік грошових коштів і
розрахунків здійснюється згідно чинного законодавства стосовно ведення касових
операцій.
Рядок
1
2
3
4
5

Найменування статті
Готівкові кошти в касі
Поточні рахунки у банках
Депозитні рахунки у банках
Валютні рахунки у банках
Всього грошові кошти

Станом на 01.01.2015
(тис. грн.)
0
265
248649
66499
315413

Станом на 31.12.2015
(тис. грн.)
0
7605
17607
464266
489478

Дані примітки 3 зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 1165), а також у Звіті про рух грошових
коштів (рядок 3415).

Примітка 4. Цінні папери Товариства на продаж
Рядок

1
1.1

2

Найменування статті

Станом на
01.01.2015
(тис. грн.)

Станом на
31.12.2015
(тис. грн.)

Акції підприємств та інші цінні папери з
нефіксованим прибутком:
Довгострокові фінансові інвестиції

1 005 639

1 145 640

Усього цінних паперів на продаж

1 005 639

1 145 640

Дані примітки 4 зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 1035 та рядок 1160). Фінансові інвестиції
відображені в балансі Фонду за собівартістю.

Примітка 5. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Розшифровка показника
Торгівельна та інша дебіторська заборгованість ,
тис.грн.
Інша поточна дебіторська заборгованість

01.01.2015

31.12.2015

2578

2490

66

32

2644

2522

Дані примітки 5 зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 1125 та рядок 1130). Дебіторська
заборгованість відображена в балансі Фонду за первісною вартістю.

Примітка 6. Статутний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал Товариства складає 10 375 000,00 грн. (Десять мільйонів
триста сімдесят п ‘ять тисяч грн. 00 коп.), який розподілено на 10375 (Десять тисяч триста сімдесят
п’ять ) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 грн. (Одна тисяча грн. 00 коп.)
кожна. Дані примітки 6 зазначаються у звіті «Баланс» (рядок 1400).
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Примітка 7. Інший додатковий капітал, нерозподілений прибуток
Ряд
ок
1
2

Найменування статті

Нерозподілений
прибуток

Неоплачений
капітал

Усього

1 275 560

-2184

1 273 376

Залишки на 01.01.2015
Рух коштів капіталу та
прибутку
Залишок на кінець дня
31.12.2015

3

306 814

306 814
-2184

1 582 374

1 580 190

Дані примітки 7 зазначаються у звіті «Баланс»(рядки 1420,1425).

Примітка 8. Зобов’язання Товариства
Зобов'язаннями визнається заборгованість Товариства іншим юридичним або фізичним
особам, що виникла внаслідок минулих господарських операцій, погашення якої у майбутньому, як
очікується, призведе до зменшення ресурсів Товариства та його економічних вигід.
Рядок

1
2
2.1
2,2
3

Найменування статті
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
З одержаних авансів
Усього

Станом на
01.01.2015
(тис. грн.)
0

Станом на
31.12.2015
(тис. грн.)
0

39945

47075

0
39945

0
47075

Дані примітки 8 зазначаються у звіті «Баланс» (рядки 1615 та 1695).

Примітка 9. Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи
Відповідно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні
активи». Події, що потребують коригування активів та зобов’язань Товариства внаслідок
виникнення умовних зобов’язань та умовних активів, відсутні.

Примітка 10. Доходи
Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює
зростання власного капіталу, за умови що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Рядок

Найменування статті

2

Іншій операційний дохід
Інші фінансові доходи(отримані % по депозитним р/р та
отримані дивіденди

3

Інші доходи-доход від фінансових інвестицій

3

Усього доходів

1

2015 рік (тис. грн.)
310506
142349
1011
453866

Фінансовим результатом від звичайної діяльності у звітному періоді є прибуток у сумi
306814 тис. грн. Реструктуризація діяльності Товариства не відбувалась.
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Доходи (витрати) від припинених видів діяльності відсутні
В 2015 року Товариству були нараховані і перераховані на розрахунковий рахунок
підприємством «ЦЄКК» Код 23163839 дивіденди в сумі 140250,00 тис. грн.
. Статті, що мають бути вилучені з прибутків та збитків відповідно до МСФЗ:
 дооцінка основних засобів (МСБО 16 «Основні засоби») — не здійснювалась; 
 різниця між фактичною собівартістю викуплених акцій власної емісії та вартістю їх перепродажу
(МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання») — ці події не відбувались.

Дані примітки 10 зазначаються у звіті «Звіт про фінансовий результат» (рядки 2120,2220,2240).


Примітка 11. Витрати
Рядок
Найменування статті
2015 рік (тис. грн.)
1
Адміністративні витрати
237
2
Інші операційні витрати
146815
3
Інші витрати
0
4
Всього витрат
147052
Дані примітки 11 зазначаються у звіті «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний доход)
(рядок 2130,2180,2270).

Примітка 12. Звіт про рух грошових коштів
Звіт грошових коштів за 2015 рік складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух грошових
коштів» за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових
надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті
відображено рух грошових коштів від операційної та не операційної (інвестиційної та фінансової)
діяльності.
Операційна діяльність - полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, сума якого
скоригована на амортизацію необоротних активів, курсову різницю, яка виникла при придбанні
імпортної сировини, витрати на придбання оборотних активів, втрати на оплату праці
персоналу, сплату податків, відрахування на соціальні заходи та інші витрати.
Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі
активів віднесених до довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що
не розглядаються як грошові еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди.
Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в
результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення
зобов'язань за борговими цінними паперами, отримання та погашення позик.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за звітний рік становить 7232 тис. грн. (видаток).
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за звітний рік становить
2132 тис. грн.
Результатом чистого руху коштів вiд дiяльностi Товариства за звітний рік є сума 9364 тис.
грн. Залишок коштів на початок року 315413 тис.грн. Залишок коштів на кінець звітного періоду
489478 тис.грн.

Примітка 13. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін
Зв’язаними особами для Товариства: є засновники та учасники емітента (крім акціонерів,
які не є засновниками); особи, частка яких становить понад 10% у статутному капіталі
Товариства; посадові особи Товариства та члени їхніх сімей; особи, що діють від імені
Товариства за відповідним дорученням, або особи, від імені яких діє Товариство; особи, які
відповідно до законодавства України контролюють діяльність Товариства; юридичні особи, що
контролюються Товариством або разом з ним перебувають під контролем третьої особи;
реєстратор, з яким підписано договір про обслуговування, його керівники та посадові особи.
Заробітна плата, компенсації та інші додаткові виплати керівництву Товариства, іншому
управлінському персоналу не здійснювались.
Протягом звітного року Товариство не здійснювало операції з пов'язаними сторонами - як з
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) так і з їх придбання.
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flpuuirrca 14. Ili;ri ra noniruKa yrrpaBJrinnr QinancoBrrMr{ pu3rrKaMrr
OqrosHi rfiuauconi incrpyuenru ni4npueucrBa BKIIIoqarorb uinni nanepu, rporroBi rom.ru,
roproBy KpeAnropcbxysa6oprosaHicrr. OcHosHop qilrno AaHax Sinanconnx incrpyuenrin e:an5rueHHr
rourrin grr innecryBaHHrrs qiHHi rranepu. OcnosHi pLI3I{KLIBKrroqalorb: pH3nK lixnianocri, na-rnorr*tfi
BKJrIoqaeHacryrlHe: ni4npueiucrBo yKJraAa€
prn3r,rK,
pramonnfi pr,r3prK.
floliruxa ynpauinnr pH3LIKaMH
g
yroAr,r BHKJrroqHo aiAoMprr\alr
ra $inancoso cra6inrHI,IMI{cropoHauu. Ouepaqii s HosI,IMIruienraur'r
s4iftcnrororscs. Ha ocnosi nolepeAHboi oruraru. ,{e6iropcrra :a6opronanicru uiAr.f,rae nocrifiHorvry
uoniropuHry. fli4npuervrcrno anarisye reprvriHururarexin, .sxi uos'.fl,gaHis 4e6iropcrnoro sa6oproeaHicrlo
ra inurprur.r $iuancorrrvru aKTHBaMn.Bamotnr,rft pI{3I{K Mo)I(e nprrsBecrfi Ao KorHBaHHs naprocri
gaunit pI'I3LIK
QiuaHconoroincrpyivrenry nuacni4ox sMiHu rcypcinBaJrIor,rovry. ni4lpueMcrBo KolrrpoJlroe
rrrJr{xoMynpanniHur BaJITTHoIonoe*rqiero.
fli4npueucrao gAificnroe 3urxoAlr : ynpauinnr ranirarou, ulo cnpxuonaui Ha 3pocraHHf,
penra6elruocri rauirarry, 3a paxyHor onrnlrisaqii crpyrrypll BJIacHororanirany, TaKI,IMunnona,rqo6
ga6egnequrn 6*uepepsHicrr csoei Aismnocri. Kepinuuqrno gAificsroe orJItA crpyKTypu ranirarry na
rqopivuifi ouroei. flpu qrorrly repirnuqrro analisye napricru nani'rarry ra npl{TaMaHnifioro cKJIaAoBI{M
prrcr{Kr.ri na ocnosi orpr,ruanzx sr.rcHosxis sAificruoe peryJrloBaHrrt nanirarry IIrJItxoM 3aIrfIeHrIJI
ra lrorarrreHHtrIo3pIK.
AoAarKoBorolcaniralry a6o tfinancyBaHH.s,a raKo)KBltrrJlaruAr,rsiAeHAis
Ilprarvrirrca 15. Eernepepnnictr
AismHocri
6enepepnuocri
OiHaHcosaeritricm, ilro AoAaerbcx,6yrra niAroroereHa Bl,rxoAqqu3 TIpHHIIHTT
r :nuuafinouy
ni46ynaerrcx
4irlruocri, ei4noni4no Ao f,Koro peani:aqir arrusis i noraruenn-fl3o6os'tgaHr
nopqAKy.34arnicrr nignpueucrna pealiaonyBar4 csoi arrl,Isu, a raKo)I( ftoro Ai-flruHicrr s uafi6yrnrouy
Moxyrb 6yru cxunrni 4o 3HaqHoro BrrnrrBynoroqnoi i rvrafi6yrHroi eronouiunoi curyaqii n rpaihi.
@inancona sritricm, rlo AoAaerbcr, He uicrurr KopI,IryBaHb,neo6xigunx y rolry BIllaAKy, srqo 6
nignpneucrno He MofJro npoAoB)KyBarr4cBoro 4i-rnrnicrs siAuosi,qHo Ao npHHIIurry 6eanepepnnocri
.tiqruHocri.

Ilpuvrirna 16.Ooprvrn{iuanconoi sniruocri

Tonapr.rcrnoBr.BHaqae
$oprvrunpeAcraBnennr$inancosoi geirHoc'riy ui4noniAnocri s MCEO I
<<flo4ann-r
SinaHconoisnirnocril>, a caMe:
- Ealasc cKJraAaerbcfl
Ha roroqHi i 4onrocrpoxori.
MeroAoMno4irry arrrmie ra 3o6oB'.f,3aHb
- 3sir npo $inanconi peynbraru cKra4aerbcs MeroAoM roAiJry BI4Tpar :a tpymqioHilJlbHuM
BI43HAqEHTIM.

-

3sir npo :uinra y BnacHoMytcanirari.
3sir rpo pyx rporroBtrx Kourris cKJraAaerbcry ni4noni4nocri MCEO 7 <3sir rlpo pyx rpouloBlrx
xotrrris) [prMnM MeroAoM, B rKoMy po3Kpl,IBaerrcaiu$opuaqix npo ocnosHi BHru BaJIoBI,tx
Ta BI,IrpaT.
rporxoBl{x Ha,qxoA)KeHb
- Ilpuuirra 4o $inaHcoeoi gsirHocri cxraAarorbcf y niAnosiAHocri g o6oe'.fl3KoBHMpI
BI,IMoraMr{
Ao
n ycix MCEOA4CO3.
po3Kpl,Irrqin$oprr,raqii,BLIKJraAeHax
Tonapncrro npeAcraBJurenosurafi KoMTTJIeKT
$inancoroi gsirHocri (nxmouatouu nopirnrlrny
iHtfopnrauiro)
ulopiuno.
Cropouena npouin<ua$inancora ssifiricrr roryerbcs Tonapucrnorvry ri4noniAnocri ao MCEO 34
<flpolriNua Siuancoaa sBirHicrb)).
rlpunrirrca 17. Ilogii uic.its garn 6a.uancy
Kepiuur.rqrno Tonapucrna BrrcHarraenop{AoK, lary nianr,rcaHHilSinanconoi ssirHocri i oci6
ynoBHoBtDxennx
niAnracyBarl4gsirHicru.
flpu crua4anni $iuancosoi ssifirocri Tonapucrnb npaxonye no4ii rqo siA6yrucs nicrc ssirHol
i
4aru ni4o6paxye ix y $inancosifi seiruocri eiAuosiAnoao MCEO l0 <floaii nicrs ssirHoro nepio.uy>.
MCEO 10 <lloaii uicr.fl ssiTuoro nepio.4y))qoAo noAifi ricrs
BiAuosiAHoAo 3acaA,Blr3HaqeHr.rx
amusis ra go6os's3anr Tonapucrna, ni4cyrrrt.
AarH oulnaHcy, noAll, uo
nicns ssirHoTAaru ra sld 6 uouu BrrnHHyrI4
Tonapucrno noni4ourre,
in Tonapncrna rr.rix Aarolo 6araHcy i Aarorc
ua Qiuauconufi cran, pe3yJr
ne ni46yoarocr.
3arBepAxeHuxrepinnuqrrou

f orona Har.[sAonoi paAu

llopomenxo
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