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зв1т нвзАлпжного АудитоРА
щодо р1чно] ф]нансово1 зв|тноот1

пуБлгтного Акц]онвРного товА РиствА .]АкРитий н вдивБРсиФ1ковАн ий
вп, н!|уРний коРпоРАтивний шввстиц\пн'\й Фонд (|нновАц1я),

сдРпоу 35043096.
активи якого перебувають в управл!нн!

товАРиствА з оБмвжвною в1дпов]дАльн]ст]о
(компАн1я з упРАвл1нг{'{ АктивАми (Ф1нгР1н)

станом на 31 грулня 2017 року

Адресат:
}{ац!ональна ком1с|я з ц|нних папер!в та фондового ринку
тов (куА (Ф1нгР1н)

3в|т щодо аудиту ф1нансово! зв!тност!

.(умка !з застере1кеннямй ,р',.," фит ф1нансово| зв!тност| пуБлт'91о_1к-ц1онвРного товАРиствА (зАкРитии
нвдйввРсиФковАний коРпоРАтивний 1нввстиц!йний оонд (1нновАц1я), сдРпоу
3504з996, активи якого перебуватоть в управл1нн! товАРиствА з оБмвжвною
в1дповщАльн1стю (компАнй з упРАвл1н1#1 АктивАми (Ф1нгР1н))' код за сдРпоу
з1з7з816, м1сцезнаход:кення: 01133, м1сто 1{и!в, вулиця (щузова, булинок |8|7, (надал| 1овариство), що

ск.]1адастьоя з Балансу (3в1ту про ф1нансовий стан) на 31 грудня 2017 року, 3в1ту про ф!наноов1

результати (3в1ту про оукупний дох1д),3в1ту про рух гро1пових кошт|в (за прямим методом), 3в|ту про

влаоний кап|тал_,' р;., щ' зак|нчивоя на зазначену дату, стиолий вик.]|ад суттсвих обл|кових пол!тик та

1нтп! пояснговальн| прим[тки до т1их ф1наноових зв|т|в.

на на1пу думку, за винятком впливу питання, описаного у параграф! <9снова для думки !з

''"'"р-й,"й",, ф1нансова зв|тн1сть в1добра:*сас доотов1рно, в ус1х с1"ттевих аопектах ф!нансовий стан

т',ар'"',а на 31 щулня 2017 року та його ф1нансов! результати 1 гроп]ов1 потоки за р!к, шо зак!ннився

'*,''"*''1о датото, в!дпов1дно до й1я<народних стандарт1в ф1нансово| зв!тноот| та застосовано|

коншепцально1 основи ф|нансового зв1':1 вання.

0снова для думки !з застеретсенням
йи провели 

^ул"' 
.1л'',1л,'о до й|:кнародних стандарт1в аули]у (\4€А у релакшт| 2015р). Ёа:пу

в|дпо!1дальн|сть зг1дно з цими отандартами вик-'1адено в розд1л| <8|дпов1дальн|сть аудитора за аудит

ф1нансово! зв{тност1> наштого зв!ту' йи с незале)кними по в!дноштеннто Ао 1овариотва зг|дно з етинними

вимогами' застооовними в:дттов|дно Ао <(одексу етики профес!йних б1осгаптер1в>' виданому Радою з

й1:кнародних стандарт|в етики бцгалтер|в у 2012р. ((одекс Р\4(ЁБ) та етинними вимогами'

'''''"'"'*'''' в 9кра'|н1 до на|шого аулиту ф1наноово1 зв1тност1, а тако)к викона.[]и ]нгп! обов'язки з

етики в!дпов!лно до цих вимог.
йи вва:касмо, шо о'триман! нами ауди'1орськ! докази .. доста'т н!ми ! прийнятними для викоРистання [х як

оонови для на:по| думки |з заотере)1(енням:

. в |1рим1тках до ф1нансово] зв!тноот| п.7.2. <!нгп1 розкриття! що вимагаються мсФз 1з <Фц!нка

справедливот вартоот!> управл1нським персоналом 1овариства недостатньо розкрита !нформац||

".'"'.,' с'раведл''о| вар'ост! довгострокових ф1нансових !нвестиц!й 1овариства в сум1 265243

:ис.грн'. як! обл1ков},}оться за методом унаст! в кап!'тал! [нших п!лприсмс:в' 1овариство волол[г

часткр}о в статутному кап!тал| зазначених п|дприсмств б]льп-: н1;к 20 в1дсотк1в' \4и не отримали

нале)кних доказ|в про проведення 1овариством на зв1тну дату оц|нки зазначених ф1наноових

уч*''*' бои' 
"юд*а, 

пров. п'[аяковського 1/!0' тел'/факс: +з80 48 7269759' 1уш'1{'а{''огв'ша



!нвеотиц1й за методом уиаот! в кап!тал1 1нгпих п!Априемств, цо не в!дпов]дас вимогам мсБо 32

<Ф!нансов| |нструменти: подання))' мсФз 9 <Ф|нансов| !нструменти> та \.'[6Ф3 7 <Ф1наноов!

!нструменти: розкриття !нформаш||>. йи не змогли визначити! ни 1снус потреба в буАь-яких

коригуваннях ф[нансово| зв!тност| та ф!нансових результат1в 1овариства за 201 7 р1к' 8наол!док

мо)к.,]ивого впливу цього питання на ф|наноову зв1тн1оть 1овариства на1ша думка щодо

ф1наноово| зв1тност1 за поточний пер1од була у в!дпов]дний спос!б модиф!кована'

(л:очов1 питання аудиту
|11д нас проведення аудиту ф1нансово| зв1тност! 1овариства ми визначили' цо немас к.,]ючових питань

аудиту, |нформац|го щодо яких сл|д надати в натпому зв1т1'

Бйповйальн|сть управл!нського персоцалу та тих' кого над1лено найвищими повнова?кенням|{ за

ф1нансову зв!тн!сть
!правл|нський персонал несе в|дпов!дальн1сть за складання 1 достов!рне подання ц1с| ф!нансово|
зв|!ноот1, в]дпов1дно до 3акону !кра|ни в!д 16 лилня 1999 р. )'!э 996 _ !,1! <|1ро бцгалтерський обл !к та

ф1наноову зв1тн1сть> та м!)кнародних отандарт!в ф1наноово| зв1тност!, що прийнят! та застооову}оться

!'" -*,д',"" та подання ф1нансово| зв1тноот] та за такий внущ1гпн1й контроль' який управл|нський
персонал визнае як необх|дний для того, цоб забезпечити ск.,1адання ф!нансово| зв!тност1, що не м{стить

с)гггсвих викривлень у насл{док тпахрайства або помилки.
йр, '-,д,,,; ф|нансово[ зв|тнос:! 1правл!нський персон:1л несе в!дпов !дал ьн!сть за ош|нку зда]носг!

[овариства продов)кувати ового д1яльн|оть на безперервн1й основ!, розкрива!очи, де це заотосовано'

пита;ня, що стооу1оться безперервност| д1яльност|, та викориотов}'1очи припущення про безперервн!сть

д|яльност| як оонови для бухгалтероького обл1ку, кр1м випадк|в, якщо управл|нський персонал або

планус л|кв1дувати п1дприсмство чи припинити д!яльн|сть, або не мае !нгших реальних альтернатив

цьому.
11, кого над1лено найвищими повнова)кеннями нес)ть в|дпов|дальн1сть за нагляд за процеоом

ф!нансового зв1тування 1овариотвом.

Б!дпов1дальн!сть аудитора за аудпт ф|нансово! зв1тност1

Ёашими ц|лями с отримання обгрунтовано| впевненоот|, що ф|нансова зв!тн|сть у ц!лому не м!стить

суг[свого ,'.р"''",,, внасл;док шахрайства або помилки. та випуск зв!ц аулитора' який м1с: ить нашу

думку. обтрунтована впевнен|сть е високим р!внем впевненост!, проте не гаран1'ус' що аудит'

проведений в!дпов|дно до мсА (у редакц1| 2015 р.)' зав)кди виявить с)лг[еве викривлення, якщо таке

1онус. Бикривлення мо)кгь бри результатом 1]1ахрайства або помилки; вони вв0ка|оться о}'ггсвими'

"*й' '.р.*' або в сукупност1, як обгрунтовано он!кустьоя, вони мо)к}ть впливати на економ|чн1

р|тпення кориотувач|в, що приймаються на основ! ц1с| ф!нансово| зв|тност|'

Б'*''у-"" аудит в1дпов1д!о до вимог й€А, ми використовусмо профес|йне суд)кення та профео1йний

окептицизм протягом уоього завдання з 
^удиту.

[{р1м того, ми:
. !дентиф|кусмо та оц|н*оемо ризики с),.гтевого викривлення ф1нансово| зв!тност! внасл[док

п'тахрайотва чи помилки' розроблясмо й виконусмо аулиторськ1 процедури у в1дпов1дь на ц! ризики' а

',^'й 
''р""у.'о 

аулиторськ| локази. 1цо с досгатн!ми та прийнягними для використання ]х як основи

д', ,,''тл1мки. Ризик не виявлення с).гтсво]о викривлення внасл{лок шахрайсгва с вищим. н!ж для

викривлення внасл|док помилки, оск1льки :шахрайство може включати змову, п!лробку, навмисн|

пропуоки' неправг'тльн1 тверд:кення або нехтування заходами внщр!гшнього контрол}о:' . 
''р,йу.'о розум|ння заход|в внрр!гпнього контролго' що стосу}отьоя аудиту' для розробки

'уА'''р"".й* 
процедур, як1 б в!дпов!дали оботавинам, а не для виоловлення думки щодо ефективност1

''''"*" ",рр|11]нього 
контролто, оц|нгоемо прийнятн1оть застосованих обл1кових пол!тик та

обтрунтован1ст1 обл!кових оц1нок | в!дпов{дних розкритт!в 1нформац1|, зроблених улравл!нським
персоналом;

. доходимо висновку щодо прийнятноот1 використання управл!нським лерсоналом припущення

про безперервн!оть д1яльноот| як основи для бцгалтерського обл|ку та на оонов! отриманих

'уд,''р""*"* 
доказ1в робимо висновок! ни 1снус с}л1-гсва невизначен1сть щодо под1й або умов, як|

.'"'^,й', б п|д знанний оумн1в мо>юпив1сть 1овариотва продов}(ити безперервну д!яльн!сть. |кщо ми

доходимо висновку щодо 1снування тако| суттсво| невизнаненост!, ми повинн| привернги увагу в

свосму зв|т! аудитора до в{дпов1дних розкритт|в |нформаш|| у ф|нансов1й зв1тноот1 або, якщо так1

розкриття 
-|нформаш11 с нен:ш1е)кними' модиф|кувати сво!о думку. [агш! висновки трунтуються на

йра!на,65026, м.Фдеса, пров. мдяковського 1/10, тсл./факс: +380 48 7269759' *1у1у'а1г'о'в'цд



аудиторських доказах, отриманих до дати на1||ого зв1ту аудитора. 8т1м майбрн1 под!| або умови мо)кгь
примусити компан!то припинити свото д1яльн1оть на безперервн1й основ!

йи пов1домлясмо тим, кого над1лено найвищими повнов0кеннями, 1нформац!ю про
запланований обсяг ! час проведення а' ди1у !а с1'"гте в! ауАиторськ! результати. вклюнаюни буль-як!
значн! недол!ки системи внур!:шнього кон!ролю. виявлен! нами п!д час ауди1).

\4и такоя< надасмо тим' кого над;лено найвищими повнова)кеннями, тверд)кення! що ми
виконали в|дпов|дн! етичн1 вимоги щодо нез21лежност1, та пов!домляемо |м про вс| стосунки й !нгп!

питання, як[ могли б обгрунтовано вва)катись такими, що впливають на нашу нез:1ле)кн[сть, а тако:к, де
це зас'1осовано. щодо в|дпов!дних застережних захол!в'

3в!т щодо вимог !н[!!их законодавчих 1 нормативних вимог
1овариотво у 2017 роп! вело бухгалтерський обл1к за автоматизовано!о системо}о бцгалтерського
обл1ку з допомого}о програмного оистемного продукту 1€: [{!дприсмство з використанням плану

рахунк1в бцгалтероького обл1ку актив!в, кап!тапу, зобов'язань | господарських операц!й п!длриемств !

орган1зац1й, розробленого 1овариством на п!дстав1 11лану рахунк|в б1о<галтерського обл!ку актив!в,

кап1талу, зобов'язань 1 господароьких операп1й п1дприемств 1 орган1зац1й, затверд)кеного Ёаказом
\41н|стеротва ф|нано!в !кра|ни в1д 30.11.99р. }[я 291 (1з зм!нами та доповненнями) (лал! _ 1нструкш!я

ш! 291).

Б1дпов1дно до 3акону 9кра1ни в1д 16.07.99р. }.]!996-х1у <|1ро бухгалтерський обл1к | ф1нансову зв|тн|сть
в 9кра!н1> та й€Ф3 ооновн| принципи. методи ! процедури, що використовувалися 1овариотвом для
ведення б1о<галтероького обл!ку та формування ф1наноово| зв1тност!, визначен1 в Ёаказ1 про обл!кову
пол|тику.

|!ринципи обл|ково] пол|тики [овариства застосовувапись при веденн| бухгалтерського обл1ку та не

зм!нювалиоь протягом 2017 року.
3агальний отан бухгалтероького обл!ку 1овариотва мо:кна оц!нити як такий, цо в!дпов!дас вимогам

5тгравл!нського персон!1лу.

,ф.тя забезпевення достов|рност| даних бухгалтерського обл1ку та ф!наноово| зв1тноот1 1овариотвом була

проведена 1нве:ггаризац1я. 1нвентаризац1я була проведена зг1дно з |!оло:кенням про 1нвентаризаш!ю

актив1в та зобов'язань' затверд)*(еним наказом \4!н!отерства ф!нанс!в !кра:ни в1д 02'09.201г4 року }'{я879 (!з

зм|нами 1 доповненгшми).
Ф]наноова зв{тн1оть 1овариства п!дготовлена в{дпов!дно до \4€Ф3' Р|нна ф|наноова зв1тн1сть ск.]1адена

на п!дстав| ланих бухгалтерського обл!к1 [овариства станом на к!нець останнього лня зв|': ного року !;

застосуванням вимог \4€Ф3.

€кладання ! подання ф!нансово| зв1тноот! користуванам зд!йснговалося своечаоно'

0ппс пцтань та висновки щодо актив1в, зобов'язапь та нистий прибуток (збиток) 1овариства
вйповйно до }{€Ф3

Розкрцтпупя !нформац!! поо актпт:вн

€таном на 31.12.2011р. загальн! активи 1овариотва в пор1внянн1 з даними на початок 2011 р. з61ль;лились

на |8 222 тие. грн. | в!дпов|дно сю1ада}оть | 241 |28 тис. грн. 3б1ль:пення актив1в в1дбулося в ооновному за

рахрок прилбання ф|наноових 1нвестиц1й.

Ёа нашу думку, у ф1нансов1й зв!тноот| 1овариства !нформаш|я за видами актив!в в ш|лому розкрита повно

та у в[дпов1дноот| до й€Ф3.

Р озкоштптпя !нфорлаац!1' поо зобов'язання
€таном на 3|.12.2017р' зага.лтьн1 зобов'язання 1овариотва в пор!вгшнн! з даними на понаток 2017 р'
зб1льтптттись на |7 024 тио. грн' ! в|дпов1дно сю1адають 150 332 тио. грн' 3б1льтпенгтя зобов'язань в{дбулося

в основному за рахунок зб1льгпення поточних зобов'язань.
Ёа нагпу лумку у ф1нансов!й зв1тност! 1овариства !нформац|я за видами зобов'язань в ц1лому розкрита
повно та у в|дпов!дност! до й€Ф3.

Розк оптп:пя / н форман!!' п ро г]э! н ан сов! ре уул ь:па гпц

1овариство за зв1тний пер!од мас приброк у розм!р| 1 198 тис. грн. |{риб1ток, визначений у 6апанс|,

п!дтверА:куеться даними синтетичного обл!ку, оборотно_оальАовими в1домостями' мае ув'язку з 1нтшими

формами ф1нансово| зв|тност1.

укра1на, 65026, м.одеса' пров. ['[аяковського !/!0, тел./фдкс: +380 48 7269759'\птттт.а1г.ог9.ша



Бласннй кап!тпап
€таном на 3 1. 12.2017 розм1р власного кап1талу 1овариства ск.,]ада€ суму 1 090 796 тис.грн., з яких:

. зарееотрований (пайовий) кап|тал _ 50 600 тис.грн.;
о додатковий кап1тал (ем1с1йний дох1д) 588 696 тис. грн.;
. нерозпод;лений прибуток - 451 500 тис. грн.

81дпов!дно до от.3 €татру товариства затверд)кеного 3агальними зборами, (протокол }т[э6 в|д
26.08.2015 року), розм1р статутного кап!талу отановить 50 600 000 (п'ятдесят м1льйон1в гп|стсот тисян)
гривень 00 коп|йок та под|лений на 5 060 (п'ять тиоян п.:!отдесят) штук проотих !менних акц1й
ном1нального варт1ст:о 10 000 (десять тисян) гривень 00 коп1йок кох<на. Бс{ акц|| прост1 |менн1 та
вищлцен| у бездокументарн!й форм1.
,{ерх<ател1 простих акц1й маоть право на отримання див1денд|в по м|р1 !! оголо11тення, а тако)к мають
право одного голооу на акц!го. .{ив!денди учаоникам оголо1шуються та затверд)к},тоться на шор|нних
загальн!тх зборах учаоник!в' 3а результатами д1яльност! за р1к, що ск|нчився 31 грулня 2017 року,
1овариство не нараховувало та не оголо11|ува.!1о див;денди до виплати.

Ёезалехсний аудитор в|дм|чае' цо станом на 3|.|2'201'7 1овариотво мае додатковий кап!тал в сум!
588696 тис. створений за рахунок перевицення догов!рно| вартост! розм1щених акц!й над ном1нальною.

Акц!онери €ума' грн.
}{1льк!сть
акц!й. хпт.

тов (РвкупвРАцш свинц]о) з 990 000 7'885з 75 з99
1ФБ кББ[1 БЁБРго!нвБст' 5 760 000 1 1'з8зз99 576

тов (Альянс Ф1т]Анс) 2 650 000 5 '2з7 |54 265

тов (кРвндл3) ! 2 010 000 2з '7з5118 1201
тов (1нввсткРвдит) 3 270 000 6,462451 з27
тов (тоРговий д!м пол!твхс|ствмс,, 2 590 000 5,118577 259
[нтп| (доля ментпе 5о%) 20 зз0 000 40.117866 20зз
Разом 50 600 000.00 100 5060
8икуплен! [овариством 0 0
8сього: 50 600 000.00 100 5060

|1ротягом зв!тного пер|оду р1тпення про зб1льтпення стат}тного кап!талу не приймались'

1овариотво розм|стило овот акц!т у порядку' ви3наченому чинним законодавотвом! що регулюе
д1яльн1сть |нотитр1в оп1льного 1нвеотування. Акц1| 1овариства розм]щен; серед обме)кено| к!лькост|

ф!зинних ос1б (приватне розм!щення).
.{ата зак1ниення розм1щення акц1й товариства: 1 8 кв1тня 2032 року.
Розкритгя 1нформац|| про власний кап|тал в!дпов!да€ вимогам й1>кнародних стандарт1в ф|нансово|
зв|тност!.
Фперац![ з пов'язант;лсц осо6ауш
|{!д чао зд!йснення процедур з аудиту нами встановлено, що товариством ;нформац;я про операц1т з

пов'язаними особами на.[1е}(ним чином розкрита у ф!нансов1й зв|тност! станом на зв|тну лац.
Розкоштппя !нфорлаао!![ про в!ёпов!0н1спь варпаосп! чт;спэцх актпцв1в вт:.уоаалц ,тпнноао законоёавстпва
Розрахунок вар';ост! нистих актив!в зд!йснено в в|дпов|дност! до чинно:о'1аконодавс'1ва. а саме с:ап[
144 !ив|льного кодексу !кра!ни та ск-||адае 1090 796 тис. грн', що вище зареестрованого статутного
кап!талу 1овариства.
|нфорлцац;я про слпан

Б|дпов1дно до закону 9кра!ни (про ;нотит}ти сп1льного !нвеотування> та ст.5 статуту Фонду,
зарееотрованого 25.04.2014 року органами корпоративного управл!ння с 3агальн1 збори расник|в та
Ёаглядова рада. Р|штенням 3агальних збор1в (||ротокол .},]!9 в!д 24.04.2014 року) обрано нлен1в

Ёаглядово| Ради). 3ас!данням Ё1аглядово] Ради ([[ротокол м 17108/2015 в1д |7.08.2015 року) обрано
[олову Ёаглядово| Ради _ 3ирянова Б.\4.
Анап!з ф!нансовоео супану

фя характеристики ф1нансового отану 1овариства використано показники платоспромохсност!.
л|кв!дност! та ф|нансово| ст|йкос'; !.':а !нш!:
1. (оеф|ц1снт абоол}отнот л!кв1дноот! отановить: 0 (ор1снтоване позитивне значення показника 0,25 -

0,5). Абсолютца л1кв1дн1сть товариства _ наявн!сть грошових когцт1в та )1 екв!валент!в для пога1шення

}кра1на' 65026' м.Фдесд, пров. маяковського !/10, тел./факс: +380 48 7269759, \у\уш.а{г.огд.ша



пред'явлених зобов'язань. в даному випадку товариство на ко)кну гривню пред,явлених зобов'язань
мо)!(е запропонувати 0 гривен гро1]]овими ко1]1тами'
2. (оеф!ц!снт загальнот л!кв|дност1 (покриття) становить: 6,25 (ор!снтоване позитивне значен||я
показника 1'0 - 2,0)' який показуе достатн!сть ресуро!в 1овариства сплачувати свот поточн; зобов'язання.
3' (оеф1ц|снт ф1нансово| ст1йкоот! (або платоспромохсност!, або автоном!|) становить: 0,88 (ор!снтоване
позитивне значення 0'25 _ 0'5)' який в!добра;кас достатн}о пито1\|у вагу власного кап!тапу в загальн!й
сум! засоб!в. авансованих в його д!яльн!с.: ь'
4. 1{оеф|ц1снт структури кап1талу (ф!наноування) (ор!ентоване позитивне значення 0,5 _ 1,0) становить:
0, 14 та вказус на незапехсн!сть 1овариства в!д зап1,нених засоб!в.
5. (оеф|ц!ент рентабельност! актив|в становить 0 та характеризус наск|льки ефективно 1овариство
викориотовус сво| активи для отрип|ання прибщку' тобто показус , який лриброк лриносить ко)кна
гривня' вкладена в активи.
3а результатами економ1нному анап!зу показник|в бухгал'герського бапансу станом на 31 грудня 2017
року нами зроблений вионовок про те' що ?овариство мас достатн!й р!вень платоспроможност|;
значення показник!в ф!нансово| незалея<ност! в!длов!датоть оптимальним показника}'|'

|/оё[[ п!с;тя ёатпц балансу
Аулитором не встановлено под!й п!оля дати бапаноу, що могли б с)"ттсво вплинути на ф!нансовий стан
1овариства.

Фсновт:! в!ёо.моспт! про ауёш:порську 4;!о'ъту:
. повне найлтенуванття юршённнот- особц в!ёпов/0гсо 0о ус:паттовншх ёоку*тенпэ1в" АудитоРськА

Ф|РмА "Рвспвкт" у вигляд| товАРиствА з оБмвжвною в1![16в1[А)1БЁ11€т}Ф;
. коо за €!РпФ|: 20971605;
о но14еР ! 0атпа вш0ач! (в!ёотупва про в/!есення 0о Рессп'тру ауёпп;орськшх ф1р.м пта ауёт:птс;р1в,

вш0аноео Ауёшпторською пала]пою |кра1ни 0ал! - А1!!): €в|доцтво про внесення до Ресстру
аудиторських ф1рм та аулитор!в ф0135 видане Р|гленням Аудитороько[ папати )/кра|ни за }{о98
в1д 26 о!ння 2001 року д|йсне до з0 липня 2020 року;. но7,!ер, сер!я, ёа:па вш0ан! (в!)оцптва про внесення 0о Реестпру ауёнтпорськнх ф!рлт, як! -,+тоэюутпь
провоёштпн ауёшпторськ! перев1ркш профес!йншх унасншк/в ринку ц!нттих папср!в, вшёаноео
|{ац!онапьнс:то ко,ч!с!сто з цйтних папер1в пта фотт0овоео ринк]'' €в1доцтво Ёац!онапьно| ком!с|1 з
ц!нних папер1в та фондового ринку про внесення до ресстру аудиторських ф!рм, як! мо:кць
проводити аулиторськ! перев!рки профес!йних унасник!в ринку ц!нних папер1в оер!я |1 !\!000266
з1 строком д!| з 29.01.201з до 30.07 .2020.,

. пр!звшще, !лт'я, по батпьков! парптнера !з завёанття з ау0шпэу ф1ттаттсово|' зв!п':ттосп,т[, но.мер, сер!я'
0апэа вцёач! сертпшф!капту ауёшп'ооро, вц0аннх А!7|" 1{ур!ленко )1:одптила {ван|вна, сертиф!ка:.
аудитора, сер1я в!дощня, .],{о006704 в1д 14.07.201 0, терм1н д!: сертиф!кату ло 14.07.2020.

о лт!сцезнахоёэюення юршёшнно1' осо6ш :па 1'! факп1цчне эт!сце розтпатаування: 6502.6, м. Фдеса,
провулок йаяковського 1 , кв' 10;

. тел./факс: +3804872697 59'
о оайт: тмтм:т. а|г 

' 
ог3. ша.

Фсновн! в]оо-цосгп! поо у,цовц ооеовору на провсосння а:-оса:пу'-

дата та номер договору на проведення аудиту: .{одаткова угода }:гя3 в!д 25'01'20|8 до !оговору
]\гр 5714 в!д 02.02.20\6;

. да!а початк) '|а дата зак|нчення проведення аудиту: дата пона:ку 25.0|'20[8. дата зак|нчення
27.02.2018.

[{артнер !з завдання з аудиц
ф1нансово| зв1тност1
(оертиф|кат аудитора' сер1я в1лсрня.

[енеральний директор
АФ'Рвспвкт" у виг'шд!

.', (1р!ленко ,г!:олмила !ван|вна

1|[вець Флена 3лександр!вна
(/ €'у

!апаа ау0штпорськоео зв1пту" 27 лтотого 2018 року
А0реса ау0шпэора: 65026 }кра!на, м!сто Фдеоа' провулок йаяковського 1, кв.10

укратна,65026, ;т'.одеса' лров. п[аяковського 1/10, тел./факс: +380,|8 7269759, в\утт.а|г.0г8.ца
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1. Ф|нАнсов| Рвзу.'1ьтАти

[ г:пт"т'ят (<:_д

Р я'!к:|
за }!}!!'![!!!|

п:ср!о'т

3а апг:ц кш'!,;:тг:!!

:;ер!с:,л

!!о|!с|)е](!!ьо|1'

!)о!|\

2 -, -1
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПАТ «ЗНВКІФ «ІННОВАЦІЯ» 

що закінчився 31 грудня 2017 року 

1. Загальна інформація 

Організаційна структура та діяльність 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ІННОВАЦІЯ", (надалі – Фонд) 

було створене  2007 року (запис у Єдиному державному  реєстрі інститутів спільного інвестування № 

133709, свідоцтво № 709-1 про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного 

інвестування, видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Строк діяльності 

Фонду: з 18.07.2007р. до 18.07.2032р. 

Фонд знаходиться в управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНГРІН» (далі – ТОВ «КУА «ФІНГРІН»).  

Місцезнаходження ТОВ «КУА «ФІНГРІН»: 49027, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 

будинок 22. 

Фонд здійснює інвестиційну діяльність на підставі Регламенту, у т.ч. Інвестиційної декларації, 

який затверджено Наглядовою радою Товариства: Протокол № 23/12/14 від 23.12.2014р., з 

урахуванням обмежень, встановлених законом України «Про інститути спільного інвестування».  

Фонд інвестує кошти в корпоративні права, цінні папери та в інші активи не заборонені 

чинним законодавством України.  Пріоритетним  є  інвестування в такі галузі народного 

господарства як промисловість, транспорт,  зв'язок, будівництво, сільське господарство, торгівля, 

фінансова та страхова діяльність. 

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

На динаміку та перспективи розвитку вітчизняної економіки продовжують чинити тиск 

традиційні ризики: залежність динаміки розвитку реального сектора економіки України від 

кон'юнктури на світових товарних і сировинних ринках, а також від можливих коливань попиту на 

продукцію вітчизняного експорту; зростання обсягу державного боргу й витрат на його 

обслуговування при збереженні необхідності в нових запозиченнях; висока питома вага у витратній 

частині державного бюджету поточних першочергових витрат, які не підлягають скороченню, а 

також витрат по фінансуванню опосередкованого бюджетного дефіциту; від'ємне сальдо торгового 

балансу, що створює тиск на платіжний баланс і показники зовнішньої ліквідності, що ймовірно 

призведе до подальшого нарощування валового зовнішнього боргу; висока чутливість підприємств 

України до системних та індивідуальних ризиків, що стримує відновлення економіки. В поточному 

році можливі ризики в інвестуванні коштів в цінні папери емітентів України. 

3. Загальна основа формування фінансової звітності. 

3.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

 

Фінансова звітність  Фонду є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з 

метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових 

потоків Фонду для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті 

ними економічних рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Фонду за рік, що закінчився 31 грудня 2017 

року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2017 року, що офіційно 

оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Підготовлена Фондом фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім 

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2017 року, 

дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, 

достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Фонд  керувався також вимогами національних 

законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

 

 



3.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності 

 

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, 

оприлюднено такі стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки 

тарифного регулювання», які відповідно набувають чинності 01 січня 2017 року та 01 січня 2018 

року.  

Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, то керівництвом 

Фонду прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових звітів 

Фонду за період, що закінчується 31 грудня 2017 року. МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до 

класифікації та оцінки фінансових активів і зобов’язань. Тому положення цього стандарту суттєво 

впливає на фінансову звітність Фонду. 

 

3.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 

 

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України 

– гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 

 

3.4. Припущення про безперервність діяльності 

 

Фінансова звітність Фонду підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, 

відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної 

діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому 

випадку, якби Фонд  не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності 

відповідно до принципів безперервності діяльності. 

 

3.5. Рішення про затвердження фінансової звітності 

 

Фінансова звітність Фонду буде затверджена з метою оприлюднення Вищим органом Фонду 

(загальні збори акціонерів). Ні учасники Фонду, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї 

фінансової звітності після її затвердження.   

 

3.6. Звітний період фінансової звітності 

 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто 

період з 01 січня по 31 грудня 2017 року. 

 

4. Суттєві положення облікової політики 

 

4.1.  Загальні положення щодо облікових політик 

 

4.1.1. Основа формування облікових політик 

 

Облікова політика - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані 

суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікову 

політику, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме 

доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. 

Таку політику не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 

Облікова політика Фонду  розроблена та затверджена керівництвом  ТОВ «КУА «Фінгрін»» 

відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших 

чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який застосовується Товариством раніше 

дати набуття чинності. 

      

4.1.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

 

          Фонд обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших 

події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для 

яких інші політики можуть бути доречними.    

 

 

 

 



4.1.3. Методи подання інформації у фінансових звітах 

 

        Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або 

збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з 

яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат 

на збут або адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною 

для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 8.1, 8.2, 8.3 цих 

Приміток. 

         Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів 

здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні 

класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види 

грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Фонду. 

 

    4.2. Облікові політики щодо фінансових інструментів 

 

4.2.1. Первісне визнання фінансових інструментів  
 

Похідні фінансові інструменти первісно визнаються за справедливою вартістю. Всі інші 

фінансові інструменти первісно визнаються за справедливою вартістю з урахуванням витрат, які були 

понесені при проведенні операції. Підтвердженням справедливої вартості при первісному визнанні є 

ціна операції. Прибуток чи збиток при первісному визнанні враховується тільки в тому випадку, 

якщо існує різниця між справедливою вартістю і ціною операції, яку можливо підтвердити 

існуючими поточними ринковими операціями з такими ж інструментами або методами оцінки, для 

яких використовується тільки відкрита ринкова інформація. 

Всі операції по придбанню чи продажу фінансових активів, які передбачають здійснення 

операції протягом періоду, визначеного законодавством або ринком, визнаються на дату здійснення 

операції, тобто на дату, коли Фонд зобов’язується здійснити операцію за фінансовим активом, тобто 

виникнення права на отримання активу або зобов'язання на його передачу. 

Всі інші операції купівлі-продажу визнаються на дату розрахунку, при цьому зміна вартості за 

період між датою визнання зобов’язання і датою розрахунку: 

- не визнається по відношенню до активів, які визнаються за первісною вартістю чи 

амортизованою вартістю;  

- визнається в звіті про фінансові результати для торгових цінних паперів, похідних фінансових 

інструментів та інших фінансових активів за справедливою вартістю, зміни яких відображаються в 

фінансових результатів;  

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

 4.2.2. Знецінення фінансових активів  
 

Збитки від знецінення визнаються у складі прибутку чи збитку за рік по мірі їх виникнення в 

результаті однієї чи більше подій («збиткових подій»), що відбулися після первинного визнання 

фінансового активу та впливають на розмір або терміни розрахункових майбутніх потоків, які 

пов’язані з фінансовим активом або з групами фінансових активів, якщо їх можливо оцінити з 

достатнім ступенем надійності. Якщо Фонд визначає, що не існує об’єктивних ознак знецінення для 

фінансового активу, що оцінених на індивідуальній основі, незалежно від того, є такий актив 

індивідуально суттєвим чи ні, він включається в групу фінансових активів з подібними 

характеристиками кредитного ризику і ця група оцінюється на предмет знецінення на колективній 

основі.  

Основні фактори, на які Фонд зважає визначаючи чи є фінансовий актив знеціненим – це його 

прострочений статус та можливість реалізації забезпечення (за наявності такого). 

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

знецінення: 

- фінансові труднощі позичальника, що підтверджує отримана Фондом фінансова інформація 

позичальника; 

- порушення умов договору (невиконання зобов’язань, прострочення сплати процентів або 

основної суми боргу); 

- висока ймовірність банкрутства або фінансова реорганізація позичальника; 

- надання пільгових умов з економічних або юридичних причин, пов’язаних з фінансовими 

труднощами, які Фонд не розглядав на інших умовах; 

- вартість забезпечення суттєво знижується в результаті погіршення ситуації на ринку.   



Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву під 

знецінення після завершення всіх необхідних процедур для відшкодування та після визначення 

підсумкової суми збитку. Повернення раніше списаних сум обліковується на рахунку відповідного 

резерву збитку від знецінення у складі прибутку або збитку за рік. 

 

4.2.3. Припинення визнання фінансових інструментів. 

 

Фонд припиняє визнання фінансового активу (а) коли активи погашені або закінчились права 

на грошові потоки від них з інших підстав або (б) коли Фонд передав права на грошові потоки від 

фінансових активів або уклав угоду про передачу і при цьому передав, в основному всі ризики і 

вигоди від володіння активом. 

 

4.3. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.                        

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 

конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. 

Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку 

погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.  Грошові кошти та їх 

еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в 

іноземній валюті. Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в 

п.3.3 цих Приміток. Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям 

визнання активами.  

                      Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.  Первісна та подальша оцінка 

грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за 

офіційними курсами Національного банку України (НБУ).  

                       У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути 

класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію 

банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу 

припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду. 

4.4. Дебіторська заборгованість 

 

          Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати 

грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання. Дебіторська 

заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Фонд стає стороною 

контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості 

здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних 

контрактних грошових потоків на дату оцінки.   

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість 

активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.   Визначення суми 

резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та 

відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для 

фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих 

дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової 

оцінки. Фактори, які розглядаються при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності 

збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості 

у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні 

зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; 

негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.  Сума збитків визнається у прибутку 

чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це 

зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення 

корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок 

коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості 

повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття 

збитків від зменшення корисності. 

Дебіторська заборгованість може бути визначена як така, що оцінюється за справедливою вартістю з 



відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або 

значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають «неузгодженістю обліку»), 

що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків 

за ними на різних підставах. 

          Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює 

вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. 

           У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі 

зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду. 

 

4.5. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку 

  

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських 

товариств. 

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом 

організатора торгівлі. 

Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості 

активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 

відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на 

користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, 

приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок. 

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які 

відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, 

максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих 

вхідних даних.  

Оцінка акцій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому списку 

організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, 

здійснюється за останньою балансовою вартістю. 

Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у біржовому 

списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин 

наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної 

останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий 

діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої 

вартості у цьому діапазоні. 

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, 

Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть 

бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, 

на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку. 

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, 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. 

 

4.6. Згортання фінансових активів та зобов'язань 

 

          Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Фонд має юридичне право здійснювати 

залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати 

зобов'язання одночасно. 

 

4.7. Облікова політика щодо податку на прибуток 

 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного податку.   

Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті 

(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати 

Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 

основному чинних) на дату балансу. 



Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що 

підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності 

наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані 

тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів 

переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що 

буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від 

відстроченого податкового активу повністю або частково. 

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть 

застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає поточні 

та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім 

випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі 

або від об'єднання бізнесу. 

Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, 

які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді. 

Якщо річний дохід за річний звітний (податковий) період не перевищує 20 млн. грн. – не 

застосовувати коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, згідно з ПКУ. 

 

4.8. Інші застосування обліковоі політики, що є доречними для розуміння фінансової 

звітності 

 

4.8.1 Доходи та витрати 

 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження 

чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є 

збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників. 

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначення та 

критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або 

зменшення зобов’язань. 

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів 

визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов: 

а) Фонд  передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на фінансовий 

інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи; 

б) за Фондом не залишається ані подальша участь управлінні персоналом у формі, яка зазвичай 

пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, 

інвестиційною нерухомістю або іншими активами; 

в) суму доходу можна достовірно оцінити; 

г) ймовірно, що до Фонду надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; 

ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити. 

Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати 

надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання 

послуг на дату балансу. 

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів. 

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 

амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих 

активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 

одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають 

майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не 

відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 

зобов’язання без визнання активу. 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні 

доходи. 

 

4.8.2. Умовні зобов'язання та активи. 

 

Фонд не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Фонда. Інформація про умовне 

зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні 



вигоди, не є віддаленою. Фонд не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив 

розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним. 

 

5. Ефект змін в обліковій політиці, обліковій оцінці та виправлення суттєвих помилок  

 

Фонд вперше застосував МСФЗ у 2013 році. У 2017 році змін в обліковій політиці відповідно 

до якої складається ця фінансова звітність не було. 

 

6. Основні припущення, оцінки та судження 

 

При підготовці фінансової звітності Фонд здійснює оцінку та припущення, які мають вплив на 

елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених 

Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на 

попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за 

результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці 

розрахунки базуються на наявній у керівництва  інформації про поточні події, фактичні результати 

можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, 

області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й 

розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче. 

 

6.1. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

 

Протягом звітного 2017 року переоцінка фінансових активів  із залученням незалежних 

оцінювачів не здійснювалась.  

Керівництво Фонду  вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки 

фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності 

оцінок, тому що:  

а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки 

базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін 

валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки 

інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та  

б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи 

(витрати) може бути значним. 

Якби Фонд використовував інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів 

обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки 

інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності 

ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток 

та збиток. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати 

значний вплив на передбачувану справедливу вартість. 

 

7. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  

 

7.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою 

вартістю 

 

Фонд здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, 

тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець 

кожного звітного періоду. 

Класи активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

 

Методики оцінювання 

Метод 

оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

 

Вихідні дані 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 

Первісна та подальша оцінка 

грошових коштів та їх 

еквівалентів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Депозити (крім 

депозитів до 

Первісна оцінка депозиту 

здійснюється за його 

Дохідний  Ставки за депозитами, 

ефективні ставки за 



запитання) справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює його 

номінальній вартості.  

депозитними 

договорами 

Інструменти 

капіталу 

Первісна оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за їх 

справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює ціні операції, в 

ході якої був отриманий актив. 

Подальша оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за 

справедливою вартістю на дату 

оцінки. 

Ринковий, 

витратний 

Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на 

дату оцінки, за 

відсутності визначеного 

біржового курсу на дату 

оцінки, 

використовується 

остання балансова 

вартість, ціни закриття 

біржового торгового дня 

Дебіторська 

заборгованість 

Первісна та подальша оцінка 

дебіторської заборгованості 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі очікуваних 

контрактних грошових потоків на 

дату оцінки. 

Дохідний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вхідні грошові 

потоки 

Поточні 

зобов’язання 

Первісна та подальша оцінка 

поточних зобов’язань 

здійснюється за вартістю 

погашення 

Витратний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вихідні 

грошові потоки 

 

7.2. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 
 

 Балансова вартість Справедлива вартість 

2017 2016 2017 2016 

1 2 3 4 5 

Фінансові активи 300998 283939 283939 283939 

Крпоративні права ТОВ «Альянс  

Фінанс» 

9000 900 900 900 

Корпоративні права ТОВ 

«Дніпротехінвест» 

35000 35000 35000 35000 

Корпоративні права ТОВ «Відек» 20100 20100 20100 20100 

Корпоративні права ТОВ «ВФ 

Продакшн» 

0 140 140 140 

Корпоративні права ТОВ 

«Енергопарк» 

10000 10000 10000 10000 

Корпоративні праваТОВ «ЗЕ 

Технолоджі» 

200 000 200 000 200 000 200 000 

Корпоративні права ТОВ «Ін-

Фактор» 

900 900 900 900 

Корпоративні права КП ТОВ 

«Трансмаг» 

10500 10500 10500 10500 

Корпоративні права ТОВ 

«Менеджмент Інвестицій» 

2275 2276 2275 2276 

Корпоративні права ТОВ «НВП 

«Спектрум» 

2 2 2 2 

Корпоративні права ТОВ «ПКФ 

«Спецбуд» 

250 250 250 250 

Корпоративні права ТОВ «Спайк- 

Інвест» 

3870 3870 3870 3870 



Акції ПАТ «Дніпропетровський 

стрілочний завод» 

1 1 1 1 

Корпоративні права ТОВ 

«Крендлз» 

9100 0 9100 0 

Корпоративні права ТОВ «Модус-

Індустрія» 

110 0 110 0 

Інвестиції доступні для продажу 
284437 103280 284437 

 

103280 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1 32000 1 32000 

Торговельна кредиторська 
заборгованість 

77 33 77 33 

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також інвестицій, 

доступних для продажу,  визначина достовірно.  

Керівництво Фонду вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є 

достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація 

щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової 

звітності.  

 

7.3. Відомості про поточні фінансові інвестиції (інші інвестиційні вкладення, наявні для 

продажу)  

 31.12.2017 31.12.2016 

Акції АТ  "МНПК"Веста"  2216 11361 

Акції АТ «Джерело страхування» 60183 60183 

Акції Дніпропетровський МБЗ 318 318 

Акції ПАТ «Дніпротелеком»  0 8 

Облігації ТОВ «Інвесткредит» серія С 70125 31409 

Облігації ТОВ «Інвесткредит» серія В 91007 0 

Облігації ТОВ «Інвесткредит» серія А 60587 0 

Інші акції 1 1 

Разом 284437 103280 

 

7.4 Інша дебіторська заборгованість 

Станом на 31 грудня, згідно аналізу дебіторської заборгованості щодо дат формування, 

Компанія має наступні періоди утворення дебіторської заборгованості (без врахування впливу 

резерву сумнівних боргів): 

 31.12.2017 31.12.2016 

до 3-х місяців 0 0 

від 3-х місяців до року 0 0 

більше року 655691 803679 

Разом 655691 803679 

Чиста вартість дебіторської заборгованності 655691 803679 

 

7.4.1. Дебіторська заборгованіст за  виданими авансами 

Станом на 31 грудня  дебіторська заборгованість за виданими авансами включає: 

 31.12.2017 31.12.2016 

Аванси за послуги 1 1 

Разом 1 1 

Чиста вартість дебіторської заборгованності за виданими 

авансами 1 1 

 

7.5.  Грошові кошти та їх еквіваленти  

Стаття 31.12.2017 31.12.2016 

Поточні рахунки в банках 1 0 

Депозити в банках 0 32000 

Разом 0 32000 



 

8. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах 

8.1. Адміністративні витрати 

 

  

 2017 2016 

Обслуговування цінних паперів 2 8 

Винагорода КУА 52 86 

Нотаріальні, юридичні, аудиторські, банківські 

послуги 

28 21 

Оренда 10 9 

Всього адміністративних витрат 92 124 

8.3. Фінансові доходи та витрати 

 

  

 2017 2016 

Дохід від нарахованих відсотків  87798 6592 

Відсотковий дохід за облігаціями 18790 0 

Всього фінансові доходи 106588 6592 

8.4.  Інші операційні доходи та витрати    

 2016 2015 

Збитки від відчудження активів 0 0 

Збитки від переоцінки цінних паперів  67567 4048 

Збитки від знецінення активів 32000 12105 

Збитки від операцій з відступлення правав вимоги 5732 0 

Всього інших операційних витрат 105299 16153 

 

8.4. Податок на прибуток 

 

Прибуток до оподаткування Фонду 1198 тис. грн. 

Згідно до Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, доходи, отриманні фондом 

звільняються від оподаткування (ст. 141.6 ПКУ). 

 

8.5 . Власний  капітал 

Загальна номінальна вартість акцій корпоративного фонду, які були розміщені: 50600 

(п’ятдесят  мільйонів шістсот тисяч) гривень 00 коп. Номінальна вартість однієї акції корпоративного 

фонду становить 10 000,00 грн. Станом на 31 грудня 2017 року в обігу знаходиться 5060 штук акцій 

корпоративного фонду.  

     Власний капіталу  Фонду  також включає в себе додатковий капітал та нерозподілений прибуток, 

станом на 31 грудня 2017 року власний капітал представлено в таблиці:   

Зареєстрований капітал  50 600 

Додатковий капітал 588 696 

Нерозподілений прибуток 451 500 

Разом 1 090 796 

Вилучений капітал (0) 

Всього: 1 090 796 

 

Протягом звітного періоду рішення про збільшення статутного капіталу не приймались. 

Фонд розмістив свої акції у порядку, визначеному чинним законодавством, що регулює 

діяльність інститутів спільного інвестування. Зниження вартості розміщення над номінальною 

вартістю відображається у складі інших операційних витрат з подальшим списанням на непокриті 

збитки. Акції корпоративного фонду розміщені серед обмеженої кількості фізичних осіб (приватне 

розміщення).   

 

 

 



Структура акціонерів  Фонду станом  на 31 грудня 2017 року є наступною: 

Найменування 
Сума, грн 

% Кількість 

акцій, шт. 

ТОВ «РЕКУПЕРАЦІЯ СВИНЦЮ» 3 990 000 7,885375 399 

ТОВ «ВЕСТ ЕНЕРГОІНВЕСТ» 5 760 000 11,383399 576 

ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНС» 2 650 000 5,237154 265 

ТОВ «КРЕНДЛЗ» 12 010 000 23,735178 1201 

ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» 3 270 000 6,462451 327 

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ПОЛІТЕХСІСТЕМС»  2 590 000 5,118577 259 

Інші (доля менше 5%)  20 330 000 40,177866 2033 

Разом 50 600 000,00 100 5060 

Викуплені Товариством 0 0 - 

Всього: 50 600 000,00 100 5060 

Протягом звітного періоду рішення про збільшення статутного капіталу не приймались. 

 

8.6. Торговельна та інша кредиторська заборгованість 

  31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Торговельна кредиторська заборгованість  77 33 

Інші  150 255 133 275 

Всього кредиторська заборгованість  150 332 133 308 

 

9. Розкриття іншої інформації 

 

9.1 Умовні зобов'язання. 

 

9.1.1. Судові позови 

У ході звичайної господарської діяльності Фонду - не виникло необхідності брати участь у 

будь-яких судових розглядах, що мали б вплив на консолідовану фінансову звітність. 

 

9.1.2. Оподаткування 

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють 

більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному 

економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної 

діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці 

керівництва економічної діяльності Фонду, ймовірно, що Фонд змушений буде сплатити додаткові 

податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, 

втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, 

Фонд сплатив усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. 

Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років 

9.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної 

нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути 

реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Фонду. 

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які 

знаходяться поза зоною контролю Фонду. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Фонду 

визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва, 

додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних 

обставин та інформації. 

 

9.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони  

У відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони», сторони 

вважаються пов’язаними, якщо одна сторона  має можливість контролювати іншу сторону або 

чинити значний вплив на діяльність іншої сторони в процесі прийняття фінансових або операційних 



р1шень. при розгляд| ко)кнот мо)к.,1иво] пов'язано1 сторони особлива увага
в|днотпень, а не т!льки |х торидинн1й форм!.

удит
ув

БмБ}
(АФ "

|{ов'язан| сторони мо}$/ть ук-]|адати угоди, як1 не проводилися б м!хс непов'язаними сторонами'

{|ни та умови таких угод мо)кгь в|др!знятися в!д ц1н та умов угод м|:к ттепов'язаними сторонами.

3а зв!тний 20|7 р|к Фонд зд1йснговав операц!| з пов'язаними сторонами! асаме: Аудр

куп|вля акц1й 1]Ат (мнпк (ввстА) по договору лъ з579117-Бв в!д 31.03.2017 року у 1Ф8
к(РБЁ{.ф{3> ;та суму 202 тио. грн. с}

- продФк обл1гац!й тов (1нввсткРБдит) (€ер1я €) по договору ф 3797717-ББ в]д вк,1ю1е]

20 '09.2011 року |ФБ к(РЁ}{[{3> на суму 680 тис. гргт.

_ наданн]{ позики по договору позики }[ч 21 в\д 26.09.20|7 р. 1ФБ к(РБЁ!}|3> на суму 264 843

тис. грн.

9.3. !]й| гпа пол|гпшкш управл!тися ф!нансовшнш рсвшкамш

! процео1 свое| д!яльност! Фонд п|ддасться впливу р!зних ф1наноових ризик1в, у тому нисл!

впливу зм|н вал|отних крс1в, ризику л!кв!дност[. кредитному ризику, ринковому ризику та ризику
процентно{ ставки. 3агальна програма управл!ння ризиками Фонду прид1ляс особливу увагу
непередбан1ванос'т ! ф!нансових ринк!в ! маг на ме:!звес:и ло м|н{м1п:у ]хн! не: агивн| :.тасл|дки лля

результат1в д1яльност| ФонАу. Фсновн1 ц|л! управл|ння ф!нансовими ризиками - визначити л!м!;и

ризику й уотановити контроль над тим, щоб ц1 л1м1ти не перевищувалися. !1ль керування

операц|йними ! *орилинними ризиками _ забезпечення нале}(!]ого функц1онування внутр1шн!х

процедур ! пол1тик, спрямован}{х на зведен|!я ших ризик!в до м!н!мум1.

9'1. 1 Б1ёсогпковпй р шз шк

9ов1домлтоточи значн1 ризики, пов'язан1 з коливаннями в!дсоткових ставок у
високо!нфляц1йному сереловищ|' яке с властивим для ф|нансово| сиотеми ){'кра|ни, кер!вництво

Фонд: когггрол!ос частц актив!в, розм[шених у боргових зобов'язаннях у нац1ональн1й валкэт! з

ф|ксованою в|дсотковою ставко!о. (ер!вништво Фонду зп!йснюс мон!торин: в!дсогкових ризик!в та

контролтое'тх макоимально припустимий розм1р.9 раз[ зростання в]дсоткових ризик!в Фонд мас

нам!р позбрися боргових ф!нансових !нструмент1в з ф|ксованого в!дооткового ставко}о. 1м1он!торинг

в!дсоткових ризик!в зл!йснюс'1ься шляхом ош!нки впливу можливих зм!:; в!дсоткових с')авок на

варт|сть в1Асоткових ф!нансових 1нструмент1в.

Активи, як| нар:шка|оться на в1дсотков| ризики

1ип активу 31 грулня 2017 31 грулня 2016

Банк1вськ| депозити 0 32000

Бсього 0 32000

9астка в активах Фонду, %о 0 2'6зо^

9.3.2. Р шзшк л!кв0ноетп]

Ризик л|кв1дност1 _ ризик того, що Фонд матиме трулнош! при виконанн! зобов'яза:ть.

пов'язаних 1з ф|нансовими зобов'язаннями, цо пога1па}оться |1.|ляхом поставки гро11]ових ко;шт|в або

1н:пого ф1нансового активу.

Фонд зд1йснтое ко!{щоль л1кв|дноот1 1|]ляхом планування поточятот л1кв|дност1' Фонл анал|зус

терм|ни платех<1в, як! пов'язан1 з деб1торською заборгован!стто '' !ч"ч] ф|нансовими активами.

зобов'язанндми, а тако)к прогнозн! потоки грошових ко|11т1в в!д операц1ино| д1яльност1'

[олова наглядово] ради |{А1 к3ББ(]Ф (1нновАц]я) ов Б.й.
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