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АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
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Свідоцтво Аудиторської палати України 

про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0135 

 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
щодо річної фінансової звітності 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД  

«ФІНГРІН КАПІТАЛ», 

активи якого перебувають в управлінні 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНГРІН» 
станом на 31 грудня 2017 року 

 

Адресат:  

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

ТОВ «КУА «ФІНГРІН» 

 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 
 

Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНГРІН КАПІТАЛ», 

ЄДРПОУ 33907926, активи якого перебувають в управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНГРІН», код за ЄДРПОУ 

37373876, місцезнаходження: 49027, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Карла Маркса, 

будинок 22, (надалі Товариство), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 

2017 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за 

прямим методом), Звіту про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад 

суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки до цих фінансових звітів. 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що 

закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА у редакції 2015р). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит 

фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з етичними 

вимогами, застосовними відповідно до «Кодексу етики професійних бухгалтерів», виданому Радою з 

Міжнародних стандартів етики бухгалтерів у 2012р. (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, 

застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з 

етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

 

Ключові питання аудиту 

Під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства ми визначили, що немає ключових питань 

аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті. 
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Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями за 

фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової 

звітності, відповідно до Закону України від 16 липня 1999 р. № 996 – XIV «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність» та Міжнародних стандартів фінансової звітності, що прийняті та застосовуються 

для складання та подання фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський 

персонал визнає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить 

суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 

Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, 

питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 

діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або 

планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 

цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Товариством. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу 

думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 

проведений відповідно до МСА (у редакції 2015 р.), завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке 

існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 

якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 

рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 

скептицизм протягом усього завдання з аудиту. 

Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а 

також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи 

для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 

викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 

пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 

системи внутрішнього контролю, оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та 

обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 

про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих 

аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 

поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми 

доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в 

своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 

розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 

примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які 

значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші 

питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де 

це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 
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Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних вимог 
 

Товариство у 2017 році вело бухгалтерський облік за автоматизованою системою бухгалтерського 

обліку з допомогою програмного системного продукту 1С: Підприємство з використанням плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій, розробленого Товариством на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого Наказом 

Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291 (із змінами та доповненнями) (далі – Інструкція 

№ 291). 

Відповідно до Закону України від 16.07.99р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 

в Україні» та МСФЗ основні принципи, методи і процедури, що використовувалися Товариством для 

ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності, визначені в Наказі про облікову 

політику.  

Принципи облікової політики Товариства застосовувались при веденні бухгалтерського обліку та не 

змінювались протягом 2017 року.  

Загальний стан бухгалтерського обліку Товариства можна оцінити як такий, що відповідає вимогам 

управлінського персоналу. 

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариством була 

проведена інвентаризація. Інвентаризація була проведена згідно з Положенням про інвентаризацію  

активів та зобов'язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року №879 (із 

змінами і доповненнями). 

Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до МСФЗ. Річна фінансова звітність складена 

на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства станом на кінець останнього дня звітного року із 

застосуванням вимог МСФЗ.  

Складання і подання фінансової звітності користувачам здійснювалося своєчасно. 

 

Опис питань та висновки щодо активів, зобов'язань та чистий прибуток (збиток) Товариства 

відповідно до МСФЗ 
 
Розкриття інформації про активи 

Станом на 31.12.2017р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2017 р. зменшились 

на 89 тис. грн. і відповідно складають 169 653 тис. грн. Зменшення активів відбулося в основному за 

рахунок зменшення  дебіторської заборгованості. 

На нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно 

та у відповідності до МСФЗ. 

 

Розкриття інформації про зобов'язання  

Станом на 31.12.2017р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2017 р. 

зменшились на 33 тис. грн. і відповідно складають 419 тис. грн. Зменшення зобов'язань відбулося в 

основному за рахунок збільшення поточних  зобов’язань. 

На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита 

повно та у відповідності до МСФЗ. 

 

Розкриття інформації про фінансові результати 

Товариство за звітний період має прибуток у розмірі 56 тис. грн. Збиток, визначений у балансі, 

підтверджується даними синтетичного обліку, оборотно-сальдовими відомостями, має ув’язку з іншими 

формами фінансової звітності.  

 

Власний капітал 

Станом на 31.12.2017 розмір власного капіталу Товариства складає суму 169 234 тис.грн., з яких 

зареєстрований (пайовий) капітал – 50 420 тис.грн., додатковий капітал (емісійний дохід)– 58 652 

тис.грн., нерозподілений прибуток – 60 162 тис.грн.  

Відповідно до ст.3 Статуту Товариства затвердженого Загальними зборами  (протокол №12 від 

23.12.2014 року) розмір статутного капіталу становить 50 420 (п’ятдесят мільйонів чотириста двадцять 

тисяч) гривень 00 копійок та поділений на 5 042 (п’ять тисяч сорок дві) штук простих іменних акцій 
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номінальною вартістю 10 000 (десять тисяч) гривень 00 копійок кожна. Всі акції прості іменні та 

випущені у бездокументарній формі. 

Держателі простих акцій мають право на отримання дивідендів по мірі їх оголошення, а також мають 

право одного голосу на акцію. Дивіденди учасникам оголошуються та затверджуються  на щорічних 

загальних зборах учасників. За результатами діяльності за рік, що скінчився 31 грудня 2016 року, 

Товариство не нараховувало та не оголошувало дивіденди  до виплати. 

Незалежний аудитор відмічає, що станом на 31.12.2017 року Товариство має  додатковий капітал в сумі 

58 652 тис.грн., створений за рахунок перевищення договірної вартості розміщених акцій над 

номінальною. 

Інформація про власників акцій Товариства станом на 31.12.2017:     

Акціонери 
Сума, грн 

% Кількість 

акцій, шт. 

ТОВ «МОДУС-IНДУСТРIЯ» 11 730 000,00 23,26 1173 

ТОВ «ОЛІМП ДЕВЕЛОПМЕНТ» 7 150 000,00 14,18 715 

ТОВ «АФ» 5 500 000,00 10,91 550 

ТОВ «ТРЕЙДСОРТ» 5 100 000,00 10,11 510 

ТОВ «ФІНАНС ГРУП ІНВЕСТ» 3 040 000,00 6,03 304 

ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» 2 540 000,00 5,04 254 

Інші (доля менше 5%)  15 360 000,00 30,47 1536 

Разом 50 420 000,00 100 5042 

Викуплені Товариством - - - 

Всього: 50 420 000,00 100 5042 

Товариство розмістило свої акції у порядку, визначеному чинним законодавством, що регулює 

діяльність інститутів спільного інвестування.  

Дата закінчення розміщення акцій Товариства: 16 жовтня 2030 року. 

Розкриття інформації про власний капітал Товариства відповідає вимогам Міжнародних стандартів 

фінансової звітності. 

 

Операції з пов’язаними особами 

За звітний 2017 рік Товариство  не здійснювало операцій з пов’язаними сторонами. 

 

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства 

Розрахунок вартості чистих активів здійснено в відповідності до чинного законодавства, а саме в статті 

144 Цивільного кодексу України та складає 169 234 тис. грн., що вище зареєстрованого статутного 

капіталу Товариства. 

 

Інформація про стан корпоративного управління 

Відповідно до закону України «Про інститути спільного інвестування» Товариства, зареєстрованого 

19.10.2015 року органами корпоративного управління є Загальні збори та Наглядова рада. Рішенням 

Засідання Наглядової Ради (Протокол № 06/10/2014 від 06.10.2014 року) обрано Голову Наглядової Ради 

– Шпак В.М.  

Аналіз фінансового стану 

Для характеристики фінансового стану Товариства використано показники платоспроможності, 

ліквідності та фінансової стійкості, та інші: 

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить: 0 (орієнтоване позитивне значення показника 0,25 - 

0,5). Абсолютна ліквідність товариства – наявність грошових коштів  та їх еквівалентів для погашення 

пред’явлених зобов’язань. В даному випадку Товариство на кожну гривню пред’явлених зобов’язань 

може запропонувати 0 гривен грошовими коштами. 

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) становить: 404,90 (орієнтоване позитивне значення 

показника 1,0 - 2,0), який показує достатність ресурсів Товариства сплачувати свої поточні зобов'язання. 

3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) становить: 1,00 (орієнтоване 

позитивне значення 0,25 - 0,5), який відображає достатню питому вагу власного капіталу в загальній 

сумі засобів, авансованих в його діяльність. 

4. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) (орієнтоване позитивне значення 0,5 - 1,0) становить: 0 

та вказує на незалежність Товариства від залучених засобів. 



5. (оеф1ц1снт рентабельност1 актив]в становить 0 та характеризуе наск1льки ефективно 1овариство
викориотовус сво] активи для отримання прибщку, тобто показус' який приб1ток приносить ко)кна
гривня' вкладена в активи.
3а результатами економ1нному анал1зу показник!в бухгалтерського балансу станом на 31 грулня 2017

року нами зроблений висновок про те, що 1овариство мас достатн|й р!вень платоспромохсност!;
значення показник!в ф1нансово| незалехсност! в|дпов!дан),ть оптимальним показникам.

[!оё!1' п!сля ёатпш балансу
Аулитором не вотановлено под!й п!сля дати балансу' що могли б с),гтсво вплин)ти на ф1нансовий стан
1овариства.

9сттовн| в!ёомостп! про ауёнтпооську ёэ/ру!;
. повне найиенування юршёшнно1'особш в!0псэв!0но оо усп1ановчцх 0окулоенттт!в: АудитоРськА

Ф]РмА "Рвспвкт'' у вигл'тд1 товАРиствА з оБмвжвною Б1!г1ФБ1!А)1ьн1€т}Ф;
о коё за €!Р!!Ф!: 2097 |605:'
о Ё6л!€Р 1 0апа вц0ач! (в!ёоцпэва про внесення ёо Ресстпру ау0нтпорськнх ф!рлл тпа ауёнпор!в,

вц0аноео Ауёштпорською па|!а1по1о |кра11;н (ёал! - А1!!): (втдо:цво про внеоення до Рееотру
аудитороьких ф1рм та аудитор|в ф0135 видане Р;|шенням Аулиторсько| палати !кра!ни за 1хгэ98

в1д 26 о1чня 2001 року д1йсне до 30 липня 2020 року;
о но,ч€Р, сер!я, ёатпа вшёан! (в!0от1пава про внесення 0о Рессп';ру ау0нпэорськшх ф1рло, як! .иф!{уп]ь

прово0ш:пш ауёштпорськ! перев!ркц прс;фес!йншх у,!асн!1к!в ршнку ц/нншх папер!в, вшёаноео
Ёац!онапьною кола!с!сто з ц!нннх папер!в пэо фонёовоео рынку.' €в1доцтво Ёац1онально] ком|с|1 з

ц!нних папер1в та фондового ринку про внесення до ре€отру аудиторських ф1рм. як! можщь
проводити ауАиторськ1 перев!рки профес!йних унасник!в ринку ц!нних лапер!в сер1я [1},|'э000266

з! отроком д!] з 29.01 .2013 до 30.07.2020;
. пр!звнще, !лц'я, по батпьков! партпнера 1з зав0ання з ау0нпту ф!нансово1- зв!п';ттостп[, тто.мер' сер!я,

0атпа вшёач! сертпнф!котпу ау0нтпора, вшёаттшх А]/{: 1{ур1ленко .]1годмила {ван1вна, сертиф!кат
аудитора! сер|я в|дсщня' ]т{р006704 в|д 14.07.20 10, терм;н д;т сертиф|кату ло 14.07 '2020.

. 7,!!сцезнахоа)юення торнёшнно1' особц п':а !1-факп1шчне ;,[!с[|е роз1па!!1ування: 65026, м' Фдеса,
провулок \4аяковського 1 , кв. 10;

. тел./факс: +3804872691591
о сайт: тмтмтм 

' 
а|г. ог9. ша.

Фсновн! в!0ол,тостп! про улцовш ёоеовору на прове0ення ауёшгпу:

дата та номер договору на проведення аудиту: додаткова угода ]'{р3 в1д 25.01.2018 ло [оговору
$р 5'715 втд 02'02.2016:
дата початк) |а дага'}ак!нчен}ш проведення аудит):да'1а понатк1 25'0!.20]8. дага зак!нчення
21 .о2.2018.

[{артнер 1з завдання з аудиту

ф!нансово| зв|тност|
(сертиф!кат аудитора, сер!я в1дс}тня, м00670'1 (ур|ленко .]1годмила [ван1вна

11]вець Флена Флександр|вна
[енеральний Аиректор
АФ ''Рвспвкт'у вигляд1 то

,\апэа ауёшпторськоео зв1тпу:21 лготого 2018 року
Аёреса ауёшпора.' 65026 9кра|на, м|ото одеса, провулок йаяковського 1, кв.1 0

}кра[на,65026, м.Фдеса, пров. [аяковського 1/|0, тел./факс: +380 48 7269759,'тттттт.а1г.ог9.ша
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПАТ «ЗНКІФ «ФІНГРІН КАПІТАЛ» 

що закінчився 31 грудня 2017 року 

 

1. Загальна інформація 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ФІНГРІН КАПІТАЛ", (надалі – Фонд) був 

створений  29 листопада 2005 року. Запис у Єдиному державному  реєстрі інститутів спільного 

інвестування № 132301, свідоцтво № 301-1 видано 01.06.2010 року  про внесення до Єдиного 

державного реєстру інститутів спільного інвестування, видане Державною комісією з цінних паперів 

та фондового ринку. Строк діяльності Фонду: з 16 січня 2006 року до 16 січня 2031 року. 

Юридична адреса Фонду: Україна, 49027 м. Дніпро, проспект Карла Маркса, будинок 22. 

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 Карла Маркса, будинок 

22. 

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

затверджено Наглядовою радою Товариства: Протокол № 23/12/2014 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 2016 року та 01 січня 2018 року.  

За рішенням керівництва Фонду МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» до дати 

набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього стандарту не вплинуло би на 

фінансову звітність Фонду за період, що закінчується 31 грудня 2017 року, оскільки Фонд не входить 

в сферу дії цього стандарту. 

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 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. Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Фонду відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності». 

4.1.4. 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 "собівартості реалізації", згідно з яким витрати 



класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або 

адміністративну діяльність.  

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: 

1. не визнається по відношенню до активів, які визнаються за первісною вартістю чи амортизованою 

вартістю;  

2. 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;  

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

4. Якщо Фонд має намір і може утримувати до погашення боргові цінні папери, такі фінансові 

інструменти класифікуються як такі, що утримуються до погашення. Фінансові активи, що 

утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартістю, плюс витрати, 

безпосередньо пов'язані з проведенням операції. Після первісного визнання, вони  оцінюються за 

амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням 

збитків від знецінення. Будь-який продаж або перекласификація інвестицій, що утримуються до 

погашення у сумі, що перевищує істотну незадовго до дати їх погашення, призведе до 

перекласификації всіх інвестицій, утримуваних до погашення, на інвестиції, наявні для продажу. Це 

допоможе запобігти Компанії класифікувати інвестиційні цінні папери у якості таких що є в 

наявності для продажу,  протягом поточного та двох наступних фінансових років. 

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 Фонд 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 Фонд  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 Фонда 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 Фонда 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, Фонд 

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. 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 Фонда 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.  Фонд 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. 

Фонд 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. 

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 

запитання) 

Первісна оцінка депозиту 

здійснюється за його 

справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює його 

номінальній вартості.  

Дохідний  Ставки за депозитами, 

ефективні ставки за 

депозитними 

договорами 

Інструменти 

капіталу 

Первісна оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за їх 

справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює ціні операції, в 

ході якої був отриманий актив. 

Ринковий, 

витратний 

Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на 

дату оцінки, за 

відсутності визначеного 

біржового курсу на дату 



Подальша оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за 

справедливою вартістю на дату 

оцінки. 

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 

Поточні інвестиції доступні для 
продажу 

862 862 862 862 

Грошові кошти та їх еквіваленти 0 1 0 1 

Торговельна кредиторська 
заборгованість 

419 452 419 452 

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.  

8.1 Дебіторська заборгованість 

 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Дебіторська заборгованність (за 

виданими авансами) 

1 1 

Інша дебіторська заборгованність 

(розрахунки за цінні папери) 

168790 168878 

Чиста вартість торговельної 

дебіторської заборгованості 

168791 168879 

8.2. Поточні фінансові інвестиції 

 31.12.2017 31.12.2016 

Акції українських емітентів 862 862 

Разом 862 862 

8.3.  Грошові кошти та їх еквіваленти 

Стаття 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Поточні рахунки в 

банках 

0 1 

 

Всього грошових 

коштів 

0 1 

8.4 . Власний  капітал 

Станом на 31 грудня 2017 року статутний капітал Фонду становить 50 420 000,00  (п’ятдесят 

мільйонів чотириста двадцять  тисяч) гривень. Він поділяється на 5 042 (п’ять тисяч сорок дві) акції, 



кожна номінальною вартістю 10 000  (десять тисяч) гривень. Всі акції Фонду прості іменні, випущені 

у бездокументарній формі.  

Держателі простих акцій мають право на отримання дивідендів по мірі їх оголошення, а також мають 

право одного голосу на акцію. Дивіденди учасникам оголошуються та затверджуються  на щорічних 

загальних зборах учасників. За результатами діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, 

Фонду не нараховував та не оголошував дивіденди  до виплати. 

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  50 420 

Додатковий капітал 58 652 

Нерозподілений прибуток 60 162 

Разом 169 234 

Вилучений капітал (0) 

Всього: 169 234 

Протягом звітного періоду рішення про збільшення статутного капіталу не приймались. 

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

 
Сума, грн 

% Кількість 

акцій, шт. 

ТОВ «МОДУС-IНДУСТРIЯ» 11 730 000,00 23,26 1173 

ТОВ «ОЛІМП ДЕВЕЛОПМЕНТ» 7 150 000,00 14,18 715 

ТОВ «АФ» 5 500 000,00 10,91 550 

ТОВ «ТРЕЙДСОРТ» 5 100 000,00 10,11 510 

ТОВ «ФІНАНС ГРУП ІНВЕСТ» 3 040 000,00 6,03 304 

ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» 2 540 000,00 5,04 254 

Інші (доля менше 5%)  15 360 000,00 30,47 1536 

Разом 50 420 000,00 100 5042 

Викуплені Товариством - - - 

Всього: 50 420 000,00 100 5042 

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

9.2. Адміністративні витрати 

 

  

 2017 2016 

Обслуговування цінних паперів 10 8 

Винагорода  18 17 

Нотаріальні, юридичні, аудиторські, банківські послуги 16 12 

Публікація 1 2 

Оренда приміщення 10 7 

Всього адміністративних витрат 55 46 

10. Податок на прибуток 

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

звільняються від оподаткування (ст.141.6 ПКУ). Фонд за звітний 2017 рік одержав збиток у розмірі 56 

тис. грн. 

11. Торговельна та інша кредиторська заборгованість 

  31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Торговельна кредиторська заборгованість  23 4 

Інші   396 448 

Всього кредиторська заборгованість  419 452 

12. Розкриття іншої інформації 

12.1 Умовні зобов'язання. 

 



12.1.1. €у0ов! позовш

9 ход[ звииайно! господарсько| д[яльноот| Фонд - не виникло необх1дноот! брати унасть у будь-яких

оудових розглядах, що мали б вплив на консол1довагу ф|нансову зв!тн|сть.

12'1.2, Фпо0агпщвання

Бнаолйок наявноот1 в укра|нському податковому законодавств| поло)1(ень, як| дозволятоть б1льтп нй
один вар[ант тлумаченг]'1, а такох( через практику, що ск.]]алаоя в нестаб|льному економ!нному

середовищ1. за яко| податков! органи дов!льно тлумачать аспекги економ!чно| л!яльност|. у раз|. якщо

податков! ограни п !дладу ь сумн1ву певне тлумачення. засноване на оц!нц| кер|вништва економ!чно[

д|яльност! Фонду, ймов|рно, що Фонд змугпений буАе сгьпатити додатков! податки' тшщафи та пен1'

1ака ::евизначен!сть може вплин)ти на варт!сть ф!нансових !нструмен.:!в. втрати та резерви п!л

знец!нення, а тако)к на ринковий р1вень ц1н на угоди. Ёа лумку кер!вництва, Фонд сгшатив ус!

податки' тому ф!наноова зв[тн1оть не м1стить резерв|в п1д податков! збитки. ||одатков1 зв1ти мо:куть

переглядатися в1дпов!дними податковими органами протягом щьох рок!в.

12,1,1. €поуп!нь повернення ёеб!тпорсько[ забор2ованос'п| ,па !ншлт;х ф|нонеовсох актппв1в

Бнаол|док огцац1|' яка оклалась в економ1ц1 9кра|ни, а тако)к як результат економ1чно]

нестаб1льност|, що ск.,]а.]]аоь на дац балансу, 1онуе ймов!рн[сть того, що активи не змо:кщь бути

реал1зован1 за !'хньото ба.гтансовото варт|стго в ход1 звияайно| д1яльност1 Фонду.

€цп!нь повернент]'| цих акгив1в у знанн1й м!р| з:ш1е)|(ить в|д ефективност! заход[в, як1 знаходятьоя

поза зоно|о ко}{гролто Фонду. €туп1нь повернення деб1тороько| заборгованост| Фонду визнанасться на

п1дстав| обставин та 1нформац|1, як! наявн[ на дац баланоу. !{а думку кер1вництва, додатковий резерв

п|д ф|наноов1 акгиви на сьогодн!:шн1й день не пощ1бен, виходяни з наявних обставин та !нформац||.

12,2 Розкрптптпя !нфор.отоц!1 про пов'язата1 сгпоронш

3а зв|тний 2017 р|к Фонд не зд|йслттовав операц|1 з пов'язаними сторонами'

12'1. !|1л1 ппа пол|;пшкш упров:л!ння ф|налтсовшоаш ршзшкпгаш

9 процес1 свое| д|яльност1 Фонд п!ддаетьоя впливу р|зних ф|нансових ризик|в, у тому нисл! впливу

зм1н валтотних цро1в, ризику л!кв|дност[, кредитному ризику' ринковому ризику та ризику
процентно1 отавки. 3агальна програма управл!ння ризиками Фонду прид|ляе особливу увац
непередбаяуваност! ф1нансових ринк1в ! мае на мет1 звести ло м!н1плуму ]}н1 негативн1 наол!дки для

результат1в д1яльттоот1 Фонду. Фсновн| ц!л1 управл!ння ф1нагтсовими ризиками _ визначити л{м!ти

ризику й установнти контроль над тим' щоб ц1 л|м;ти не переви].].]увалися. 1{!ль керування

'."р'ц1й,'"' ! торилинними ризиками - забезпечення нале)кного функц1онування вн1тр!шн!х

процедур 1 пол!тик- спрямованих на зведенг1я ших ризик|в ло м{н[мум1'

1 2. 3. 1. Р тдз шк л !кв!ё;уоспо!

Ризик л!кв1дноот1 _ ризик того' що Фонд матиме труднощ! при виконанн[ зобов'язань, пов'язаних 1з

ф1наноовими зо6ов;"занг:ями, що погаша}оться 1]]ляхом поставки гро11!ових котшт!в а6о !нгпого

ф|нансового активу.

Фонд зд!йснгос контрол ь л !кв!лнос г! шляхом г1лащвання погочно]л!кв!дносг!. Фонданал!т1с герм|ни

платехс1в, як1 пов'язан! з деб|торсько}о заборгован1отпо та 1нгпими ф1наноовими активами'

зобов'язаннями, а тако)к прогнозн| потоки грош:ових котпт1в в|д операц1йно| д1яльноот1'

Фсновн[ ф|нансов! зобов'язання Фонд вклтонае кредиторську заборгован|оть. Бказан! ф|нансов|

зобов'язан_;тя признанен1, головним чином' для забезпеченгтя ф|нансувангля д1яльност1 Фонду. Фонд не

приймала рй| в будь_яких операц1ях з використанням пох|дних ф1нансових 1нструмент!в. 3агальна

'р'.р'*' упра"л|нтля ризиками '''р,",",, на в|доте:кування динам1ки ф|нансового ринку 9кра'|ни |

'"""гп"."" 
його потенц1йного негативного впливу на результати д!яльност1 Фонду'

1 1. |пр о вл|н ня кап!тпалоло

Фонд розглядас позиков| заооби | власний кап|тал як основн| дкерела формування ф1нансовттх

р""ур"1". 3авданнями управл1нгш кап!талом е: забезпечення здатноот! Фонду продов:кувати

6у{.ш;'*'у..'' "к 
п1дпрйемотво, цо пост1йно л|с, з мето}о отримання прибщк1в, а також забезпеченття

ф!*''".у',,," операц|йних пощеб, кап|таловк.]]адень 1 сщатег|| розвитку Фо:цу' |1ол|тика Фонду по

у',р'.,|,"' кап|талом направлена на забезпечення [ п1дримку його огггимально| струкцри з метого

змен1шення с)купних витра! по з:1лученню кап1талу'
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укРА1нА
нАщонА,|ьнА ком1сш 3 ц!нних г1А11вР|в тА Фондово10 Ринку

св[доцтво
про внесешн'! до ресстру ауд}|торськ||х ф|рм, як| моэлсутьпровод[|ти &удиторськ! пер ев;рки 

"р'ой1пних уча сппик!в
р||ш|9 ц|нших папер!в

АудитоРськА ФтРмА кРЁ€00Ёкт> у виг.]!яд|товАРиствА 3 оБмв}квно|о в{,цйв!дАльн}ст}о
АФ <Ршс|шкт) у виг, тов

(вапмещвайй аудйБбб!ББ
20971605

}} 0135 вй 2с с!чшя 2001 Ро|$

вшесешо до ресстру аудшторськнх ф!рм, як! моэк5гть провод|!твауд_пторськ! перев|ркн профес|й''й, у*,.шг:к|в рпш|{у ц1шншхшапер|в.
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