ЗВІТ ЗА 2010 РІК
Відкритий пенсійний фонд
"Соціальний стандарт"
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2010 рік в цілому виправдав наші очікування, про які ми писали в звіті за 2009 рік. Індекс ПФТС зріс на 70,2%, а індекс Української біржі – на
67,9%. Хоча слід зауважити, що такий результат став наслідком стрімкого зростання в четвертому кварталі декількох емітентів, що складають майже
половину індексу: Укрнафти, Мотор Січ та Центренерго.
Також слід відмітити, що звітний рік був дуже непростий. Після обвального падіння ринку на початку травня на протязі декількох днів майже на
40% важко було сподіватися, що 2010 рік взагалі буде прибутковим. І тільки фінішний спурт наприкінці року розставив все по своїх місцях.
В таких ринкових умовах доходність пенсійного фонду «Соціальний Стандарт» з початку року склала 19,5% при рівні інфляції 9,1%. Таким чином,
реальна доходність фонду за 2010 рік дорівнює 10,4%.
На такий результат фонду суттєво вплинуло продовження (за звітний період було повністю завершено!) списання грошових коштів, що раніше були
розміщені на депозитах у двох банках: Європейському та Банку Регіонального Розвитку. За 2010 рік було списано 1 548 960,06 гривень.
На кінець звітного року середньорічна доходність фонду склала 15,48%, збільшившись на 85 базисних пунктів.
За 2010 рік чисті активи фонду «Соціальний Стандарт» виросли на 47.76%, або на 7 633 995,95 гривень, і на кінець року склали
23 617 650,96 гривень. При цьому чистий притік пенсійних грошей, а саме пенсійні внески та переведення з інших НПФ (5 313 082,83 гривень) за
вирахуванням пенсійних виплат (1 037 921,53 гривень), склав 4 275 161,30 гривень. Слід відмітити, що майже 40% надходжень, а саме 2 099 679,11
гривень, були переведені в «Соціальний Стандарт» з інших пенсійних фондів.
Найбільш суттєві витрати, яких зазнав фонд у 2010 році, такі:
•
Транзакційні витрати
36 328,96 гривень
•
Послуги адміністратора
231 864,69 гривень
•
Послуги зберігача
102 741,60 гривень
•
Послуги компанії з управління активами
347 431,43 гривень
Таким чином, у 2010 році фонд отримав інвестиційний прибуток у розмірі 5 627 411,61 гривні. Це найбільший прибуток за всю історію існування
фонду «Соціальний Стандарт».
За звітний період структура портфеля фонду майже не змінилася. Як і раніше, керуючий намагався максимально використовувати дозволену квоту
інвестування в акції, купуючи їх на низьких рівнях та фіксуючи прибутки по тих акціях, які, на його думку, вичерпали свій потенціал зростання. Інші
грошові кошти були розміщені на депозитах, а також інвестовані в державні та корпоративні облігації.
На жаль, протягом року керуючий був вимушений на вимогу діючого законодавства фіксувати збитки, продаючи деякі акції внаслідок того, що вони
були виведені з лістингу біржі (хоча під час їх придбання вони були в лістингу присутні), які, на нашу думку, мали значний потенціал зростання.

Керуючий фондом – Птіцин В.Ю.
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ЗВІТ ЗА 2010 РІК
ЗМІНА ВАРТОСТІ ОДИНИЦІ ПЕНСІЙНИХ
ВНЕСКІВ
*

Показники ризику для фонду та індексу розраховуються за величинами вартості одиниці пенсійних внесків та значеннями композиційного індексу за останні 12 місяців
діяльності пенсійного фонду.

**

Розрахунки коефіцієнтів Шарпа та Сортіно здійснюються відповідно до методики, рекомендованої у статті У. Шарпа «The Sharpe Ratio»
(http://www.stanford.edu/~wfsharpe/art/sr/sr.htm ). Безризикова доходність для визначення коефіцієнта Шарпа, розрахована на основі доходностей ОВДП на ринку, складає 12,0%.
Мінімальний рівень доходності для розрахунків коефіцієнта Сортіно приймається на рівні 20,0%.

Обчислення показників альфи, бети та кореляції здійснюється на основі щомісячних даних; всіх інших показників – на основі щоденних даних за останній рік діяльності фонду.
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Приватне акціонерне товариство «КІНТО» здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів – діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування та пенсійних фондів.
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