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м. Київ

«ЗО» березня 2020 р.

І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За рік, який закінчився 31 грудня 2019 р.

Висловлення думки
Думка із застереженням
(умовно-позитивна думка)
Ми провели аудит річної фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД «РЕАЛ ГРУП» станом на 31 грудня 2018
року, що додається, у складі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал, Звіту
про рух грошових коштів (за прямим методом) та Приміток до фінансової звітності,
що додаються.
Концептуальною основою складання річної фінансової звітності Фонду є
Міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі - МСФЗ). Стислий огляд
облікової політики Товариства, розкрито у Примітках до фінансової звітності.
Аудиторський висновок складено відповідно до вимог Закону України “Про
аудиторську діяльність” та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів,
що прийняті як Національні стандарти аудиту згідно з рішенням Аудиторської
Палати України від 18.04.2003 р. № 122.
На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які
йдеться в параграфі «Основа для думки із застереженням», складена Товариством
фінансова звітність ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ФОНД «РЕАЛ
ГРУП» на 31 грудня 2018 року та його фінансові результати і грошові потоки за рік,
що закінчився зазначеною датою, складено відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ
щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням
(Підстава для висловлення умовно-позитивної думки)

В складі необоротних активів Фонду враховано вкладення в корпоративні
права, в формі відміні від цінних паперів, балансовою вартістю 2530тис.грн. Нам не
надано актуальної інформації для розрахунку справедливої вартості інвестицій,
відповідно справедлива вартість фінансових інвестицій за певних обставин може
відрізнятися від їх балансової вартості.
На наш погляд,
можлива переоцінка вартості зазначеного активу має
обмежений вплив на достовірність та
повноту розкриття річної фінансової
інформації Фонду.
Ми вважаємо, що розкриття інформації про структуру інвестицій та методи
оцінки їх справедливої вартості в Примітках до фінансової звітності не відповідає
вимогам МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації».
При складанні висновку ми застосовували норми MCA 700 "Формулювання
думки та надання звіту щодо фінансової звітності", MCA 705 "Модифікація думки у
звіті незалежного аудитора", та інших стандартів, застосування яких вимагається
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Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг.
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є
незалежними до Фонду та Товариства згідно з Кодексом етики професійних
бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, що на наше професійне судження, були
найбільш важливими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період.
Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та
враховувались при формулюванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо
окремої думки щодо цих питань. Щодо кожного питання, описаного нижче, наш
опис того, як відповідне питання розглядалось під час нашого аудиту, наведено в
цьому контексті.
Здійснення оцінки активів, застосовані облікові оцінки щодо справедливої
вартості
Питання, пов’язані із оцінками статей активів Фонду, є ключовими з
урахуванням їх впливу на визначення чистих активів інвестиційного фонду, розмір та
зміни величини яких є основним показником діяльності інститутів спільного
інвестування.
Активами Товариства, оцінка яких найбільш суттєво впливає на розмір чистих
активів Фонду є довгострокові фінансові інвестиції та дебіторська заборгованість.
Ми провели аудиторські процедури щодо підтвердження прав власності Фонду
на активи, які обліковуються як фінансові інвестиції, та щодо оцінки їх справедливої
вартості.
Ми провели аудиторські процедури щодо підтвердження величини дебіторської
заборгованості та оцінки ризиків її непогашення. Ми отримали письмові
підтвердження від дебіторів Фонду, або переконались у відповідності облікової
інформації на підставі вивчення наданих нам господарських договорів. Інформацію
про структуру дебіторської заборгованості та сформованих резервів під очікувані
кредитні ризики наведено в примітках 6.1.8 Фонду. Власну думку щодо формування
резерву очікуваних збитків ми навели в розділі «Основа для думки з застереженням»
нашого звіту.
Ми оцінили застосування облікових оцінок та розкриття інформації щодо оцінки
справедливої вартості активів Фонду, та визначення фінансових результатів. Ми
вважаємо, що інформацію про структуру інвестицій та методи оцінки їх справедливої
вартості недостатньо розкрито в Примітках до фінансової звітності.
Власні
застереження щодо справедливої вартості фінансових інвестицій наведено нами в
розділі «Основа для думки з застереженням» цього звіту.

З

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне
подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал
визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе
відповідальність за оцінку здатності Фонду 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, окрім випадків, якщо управ
лінський персонал планує припинити діяльність.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за
нагляд за процесом фінансового звітування Фонду.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність
у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим
рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до
Міжнародних стандартів аудиту, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно
існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обгрунтовано 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 розкритті в 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 компанії 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 неналежні модифікувати
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свою думку. Наші висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до
дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити
компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;
оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події,
що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення;
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію
про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати,
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами
під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, тверджен
ня, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм
про всі стосунки й інші питання, які могли б обгрунтовано вважатись такими, що
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних
застережних заходів.

Параграф з інших питань
Станом на дату закінчення аудиторських процедур, Кабінетом Міністрів
України було запроваджено карантинні та обмежувальні заходи, спрямовані на
протидію поширенню пандемії короновірусної хвороби (СОУЮ-19). Зазначені дії
зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб’єктів господарювання.
Тривалі обмежувальні заходи можуть привести до прямого впливу кризи на
економіку України та на фінансовий стан Фонду. З огляду на те, що річну фінансову
звітність
затверджено керівництвом Товариства до випуску 04 березня 2020 р.,
річна
звітність не містить інформації про оцінку керівництвом Товариства
відповідних ризиків.
Не вносячи застережень до нашої думки, ми звертаємо Вашу увагу на те, що
діяльність і операції Фонду, так само як і діяльність інших компаній, перебувають і
можуть далі перебувати протягом певного часу під впливом триваючої
невизначеності в економічному середовищі. Наша думка не була модифікована з
цього приводу.

II. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ
Розкриття інформації відповідно до вимог до аудиторського
висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку при розкритті інформації про результати
діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та
корпоративних фондів та компаній з управління активами М991 від
11.06.2013року
Основні відомості про Інвестиційний фонд:
Найменування

Код за ЄДРПОУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «РЕАЛ
ГРУП»
38376731

Дата та номер
запису в Єдиному
державному
реєстрі
Вид діяльності за
КВЕД
Тип вид та клас
Фонду
дата
та
номер
свідоцтва
про
внесення
інвестиційного
фонду до ЄДРІСІ
Код за ЄДРІСІ
Строк діяльності
Місцезнаходження

24 вересня 2012р., №10681020000030047

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
Вид - недиверсифікований
Тип - закритий
6 грудня 2012 року, свідоцтво НКЦПФР № 00130

13300130
20 (двадцять)років з дати внесення Товариства до Єдиного
державного реєстру інститутів спільного інвестування.
03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 62 оф.8.

Основні відомості про Компанію з управління активами:
Найменування

Код ЄДРПОУ
Код за КВЕД

Місцезнаходження

ТОВАРИСТВО 3 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ 3
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «АКТИВ ПЛЮС»
32977421
66.30 - Управління фондами
64.99 - Надання інших фінансових послуг (крім страхування та
пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
66.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та
пенсійного забезпечення
65.30 - Недержавне пенсійне забезпечення
66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,
крім страхування та пенсійного забезпечення
м. Київ, вул. БХмельницького 32, офіс 49

Для забезпечення діяльності Фонду створено початковий статутний фонд
(капітал) у розмірі 1 378 000,00 (один мільйон триста сімдесят вісім тисяч
гривень) гривень, який був поділений на 1 378 (одна тисяча триста сімдесят вісім)
простих іменних акцій номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча гривень 00
копійок) гривень.
Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій № 00257 від 06 грудня 2012
року, яке видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
засвідчено випуск акцій номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча гривень 00
копійок) гривень, на загальну суму 1 378 000,00 (один мільйон триста сімдесят
вісім тисяч гривень 00 копійок) гривень. Код цінних паперів иА4000144927, тип
цінних паперів - прості іменні, форма випуску - бездокументарна.
Свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій №00403 від 02 липня 2013 року,
яке видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
засвідчено випуск акцій номінальною вартістю 1000,00 (одна тисяча гривень 00
копійок) гривень, на загальну суму 10 000 000,00 (десять мільйонів) гривень.
Код цінних паперів ИА4000144927, тип цінних паперів - прості іменні, форма
випуску - бездокументарна.
Станом на ЗІ грудня 2019 р. фактично розміщено 2922 акцій номінальною
вартістю 2 922 000,00 (два мільйони дев’ятсот двадцять дві тисячі) гривень
Нестатутної діяльності за перевірений період не встановлено.

Станом на 31 грудня 2019 року Фонд мав наступні рахунки в банках:
- п/р UA693005280000026508455000557 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528.
Опис аудиторської перевірки

і
І

я
я
я
І
І
І
І
І
І

Аудиторська перевірка проводилась нами у період 24.02.2020р. по
30.03.2020р., на підставі договору про надання аудиторських послуг №120/13 від
30.12.2013 р., та згідно вимог Законів України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність», «Про інститути спільного інвестування», Стандартів аудиту
та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті як Національні стандарти
аудиту згідно з рішенням Аудиторської Палати України від 18.04.2003 р. № 122
(MCA), з урахуванням вимог, викладених у Рішенні Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку № 1414 від 06.08.2013 р. «Про затвердження Положення
про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних
інвесторів».
При складанні висновку ми керувались вимогами, що викладені у Рішенні
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 991 від 11.06.2013 р.
«Про затвердження Вимог до аудиторського висновку що подається до Національної
Комісії з Цінних Паперів та Фондового Ринку при розкритті інформації про
результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних
фондів) та компанії з управління активами», в частині що не суперечить MCA.
Метою проведення аудиторської перевірки було висловлення думки
незалежного аудитора щодо фінансової звітності Публічного акціонерного
товариства
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний
інвестиційний фонд «РЕАЛ ГРУП», активи якого знаходяться в управлінні
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та
адміністрування пенсійних фондів «АКТИВ ПЛЮС» (надалі - Фонд, та
Товариство, відповідно) станом на 31.12.2019р. у складі Балансу (Звіту про
фінансовий стан), Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту
про власний капітал, Звіту про рух грошових коштів, та Приміток до фінансової
звітності, що додаються.
Опис питань та висновків, до яких дійшов аудитор щодо:
Статутний капітал
Для забезпечення діяльності Фонду створено початковий статутний капітал у
розмірі 1 378 000 (один мільйон триста сімдесят вісім тисяч) гривень, який
поділений на 1 378 (одна тисяча триста сімдесят вісім) простих іменних акцій
номінальною вартістю 1000 (одна тисяча) гривень.
Засновником
Публічного
акціонерного
товариства
«Закритий
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «РЕАЛ
ГРУП» є юридична особа:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційна інновація», код
ЄДРПОУ 37166891.
Сплату внесків до статутного Публічного акціонерного товариства
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд
«РЕАЛ ГРУП» підтверджено наступними документами:
- Банківськими виписками №181 від 13.06.2012 р. та №1336 від 23.04.2012 р.
по особовому рахунку в АТ «БАНК БОГУСЛАВ», що свідчить про внесення ТОВ
«Комерційна інновація» внеску до статутного капіталу в розмірі 1 240,00 (одна
тисяча двісті сорок гривень 00 копійок) гривень;
- цінні папери на загальну вартість 1 376 760,00 (один мільйон триста сімдесят
шість тисяч сімсот шістдесят гривень 00 коп.) в кількості 149 000 (сто сорок дев'ять
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тисяч штук), внесення яких підтверджується випискою про обіг цінних паперів.
Загальними зборами акціонерів
ЗО липня 2012 р. прийнято рішення про
збільшення величини статутного фонду (капіталу) до величини 10 000 000,00 грн., та
відповідне збільшення кількості випущених акцій до 10 000 штук. Відповідні зміни
до Статуту було зареєстровано Дніпровською районною у місті Києві державною
адміністрацією 25 вересня 2013р., № запису 10671050006190.
Станом на 31.12.2019р. згідно реєстру власників розміщено 29,22% акцій
Фонду. Акціонерами, що володіють акціями Фонду станом на 31.12.2019 року є:

№
п/п

Акціонери

Номінальн
а
вартість
акцій, грн.

1

ТОВАРИСТВО
3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Ріелті консалт»
ТОВАРИСТВО
3
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОТЕДЖ-ХОЛ"
Інші акціонери

974 000,00

2

Всього

1 587 000,0
0

361 000,00
2 922 000,00

Кількіст Частка
у Частка від загальної
ь акцій, статутному кількості акцій фонду,
капіталі, % що перебували в обігу
шт.
станом на 31.12.2018
року, %
974
9,74%
33,33 %

1 587

15,87%

54,32 %

361

3,61%

12,35%

2 922

29,22%

100,00%

Власний капітал
Загальна величина власного капіталу Фонду станом на 31 грудня 2019 року за
даними Балансу дорівнює 14803 тис. грн. та за структурою розподіляється на:
Зареєстрований (пайовий) капітал - 10 000 тис. грн.;
Емісійний дохід - 4 523 тис. грн..;
Нерозподілений прибуток - 7383 тис. грн.
Неоплачений капітал (6 202) тис. грн.;
Вилучений капітал (901) тис. грн.
Дані про величину власного капіталу Фонду, що відображені в Балансі станом
на 31 грудня 2019 року, підтверджуються даними синтетичних та аналітичних
регістрів бухгалтерського обліку.
В порівнянні з минулим періодом власний капітал Фонду зменшився за рахунок
отримання фінансових збитків за результатами 2019 року..
Облік необоротних активів
Станом на 31 грудня 2019 року необоротні активи в складі довгострокових
фінансових інвестицій складають 2 228 тис. грн. Нам не надано інформації для
розрахунку справедливої вартості інвестицій, таким чином, за певних обставин,
справедлива вартість таких інвестицій може відрізнятися від їх балансової вартості.
Ми модифікували аудиторську думку з цього приводу.
В порівнянні із минулим періодом вартість необоротних активів зменшилася
приблизно на 12%.
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Облік оборотних активів
Станом на 31 грудня 2019 року дебіторська заборгованість в складі оборотних
активів складає 13211 тис. грн.
Дані про величину дебіторської заборгованості, що відображена в Балансі
станом на 31 грудня 2019 року, підтверджуються даними регістрів аналітичного
обліку. Дебіторська заборгованість відображена в балансі за із врахуванням резерву
очікуваних кредитних збитків. На звітну дату сформовано відповідний резерв в сумі
1789тис.грн.
В порівнянні з минулим роком вартість оборотних активів зменшилася
приблизно на 22%.
Облік зобов’язань
Станом на 31 грудня 2019 року поточні зобов'язання на Балансі Фонду
становлять 636 тис. грн.
Зобов‘язання відображались Фондом у регістрах бухгалтерського обліку та
фінансовій звітності за вартістю погашення. Вартість зобов’язань в порівнянні з
минулим роком несуттєво збільшилась.
Облік фінансових результатів
В результаті проведеної нами вибіркової перевірки суттєвих відхилень від
принципів формування зазначених статей Звіту про фінансові результати та даних
облікових регістрів не встановлено. Чистий збиток за 2019 рік склав 4199 тис. грн.,
що підтверджується даними Балансу. Збиток забезпечується переважно зменшенням
справедливої вартості активів Фонду.
Чисті активи
Станом на 31 грудня 2019 року вартість чистих активів Фонду, яку розраховано
Компанією з управління активами дорівнює 5066,08 грн. на одну акцію.

Додаткова та допоміжна інформація за вимогами НКЦПФР
В Компанії, що здійснює управлінням активами Фонду створено систему
внутрішнього аудиту (контролю), необхідну для складання фінансової звітності, яка
не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Події після дати балансу які б суттєво вплинули на фінансовий стан Товариства
та підлягали б додатковому розкриттю в складі фінансової звітності не відбувалося.
В Компанії, що здійснює управлінням активами Фонду
створено систему
внутрішнього аудиту (контролю), необхідну для складання фінансової звітності, яка
не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки та систему
управління ризиками (СУР) для управління ризиками інститутів спільного
інвестування (далі - ICI), що знаходяться в управлінні Компанії.
Склад та структура активів, що перебувають в портфелі Фонду відповідають
вимогам законодавства.
Відшкодовуються витрат за рахунок активів Фонду
здійснюється з
дотриманням норм законодавства.
Розмір активів Фонду відповідає мінімальному обсягу активів встановленому
законодавством.
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Стан корпоративного управління Фонду відповідає діючому законодавству про
акціонерні товариства.
Пов’язаними особами Фонду є акціонери Товариства ТОВ «Ріелті консалт» та
ТОВ «Котедж-Хол»,
а також керівництво Компанії, що здійснює
управління
активами Фонду.
Протягом звітного періоду не виявлено операцій з пов’язаними сторонами
(зокрема афілійованими особами), що виходять за межі нормальної діяльності.
Станом на 31.12.2019 р. на балансі Фонду обліковується вкладення в корпоративні
права пов’язаної особи, балансовою вартістю 2228 тис.грн. Інформацію про це не
наведено в Примітках до фінансової звітності Фонду.
Події після дати балансу які б суттєво вплинули на фінансовий стан Фонду та
підлягали б додатковому розкриттю в складі фінансової звітності не відбувалося.
Відомості про аудиторську фірму

Найменування
Код за ЄДРПОУ
Свідоцтва

Місцезнаходження
Поштова адреса
Телефон
Договір на
проведення аудиту
(номер, дата)
Строки проведення
аудиту
Аудитор,
який проводив
аудиторську
перевірку
(ПІБ,сертифікат
аудитора)

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «РАДА ЛТД»
20071290
- Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та
аудиторів №1575, видане згідно рішення Аудиторської палати
України №101 від 18.05.2001 р., термін чинності Свідоцтва
продовжено до 25 лютого 2021 р. за рішенням АПУ №322/3 від
25.02.2016р.
01103, м. Київ, б-р Дружби Народів, буд. 18/7
01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 2/37
(044) 507-25-56
№ 120/13 від 30.12.2013 р.
Дата початку робіт 24.02.2020р. - дата закінчення робіт
30.03.2020р.
Відповідальною особою є аудитор Лобов Павло Іванович
- Сертифікат аудитора серія А №003707 від 26.03.1999р.,
термін чинності Сертифіката продовжено до 26.03.2023р. за
рішенням АПУ №355/2 від 22.02.2018р.
---------------- > ^ л а ін а

Директор
ТОВ Аудиторська фірма
«Рада Лтд»
сертифікат А №003707
від 26.03.1999 р.
термін чинності
Сертифіката продовжено
до 26.03.2023 р.

---------------------------------------------------Лобов П.І.

ф\Р*
Oiі

«30» березня 2020 р.
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського
обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 20201 01 І ~ 0 Г

Підприємство
Територія

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕАЛ ГРУП”
Голосіївський район

Організаційна-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за ЄДРПОУ

38376731

_ за КОАТУУ

8036100000

за КОПФГ

Вид економічної діяльності
Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти
64.30
’ заКВЕД
Середня кількість працівників1
0
Адреса, телефон
03150, м, Київ, вул. Червоноармійська, 62, офіс 8
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "Vму відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на
31 грудня
20 19 р.
Форма N 1

Код за ДКУД І

1801001

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1

2

3

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

-

.

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом І
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом 11
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

.
-

2530

2228

•
-

2530

2228

-

-

1100
1101
1102

-

-

-

-

ПОЗ

-

-

1104
1110
1115
1120
1125

-

-

-

-

-

-

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

-

-

-

-

.
-

-

-

-

-

-

-

-

17034

13211

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1181
1182
1183
1184
1190
1195
1200
1300

-

-

-

-

-

-

17034

13211

-

-

19564

15439

І

і
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом І
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом П
Ш. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом III
і
IV. Зобов’язання, пов'язані з необоротними акт|Йзами,
утримуваними для продажу, та групами вибиття
V. Чиста вартість аіс»(£&ЬОД’Ь№фдогдг пеу£|ГЇіиод4№нду

5ЇЇЇЇЇЇ----------- /
Керірн ік

Я

< Ь

ж

1

àopyiijj
V 4-^

оа >

10000
4523
4523
11582
6202
901
19002

10000
*
4523
4523
•
7383
6202
901
14803

1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595
1600
1605
1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695
1700

Сидорук В,В.
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1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

(
(

)
)

(
(

-

-

-

1531

Сидорук В.В,

С. « L

На кінець
звітного
періоду
4

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Головний бух>

2

На початок
звітного
періоду
3

Код
рядка

Пасив

1800
1900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

562
562
19564

-

636
636
15439

)
)

коди
Дата (рік, місяць, число) 2019 01 01
Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
_________ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕАЛ ГРУП"

за ЄДРПОУ
38376731

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
з а _______рік______ 20 19 р.
Форма N 2
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Код за ДКУД

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи

2090
2095 (
2105
2110
2111
2112
2120

2809

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

2809

2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050 (
2070

4

3
15000

19843

)(

)

4843

)(

)

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати

2123
2130 (
2150 (
2180 (

2093

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

2090

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської
продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

За аналогічний
період
попереднього
року

За звітний
період

Код
рядка

1801003

2122
)(
)(
)(

73
4

)
)
)

) (

77

)

)(
)(
)(

1781

)
)
)

4199

)(

1858

)

4199

)(

1858

)

72

2182
2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

(

4199

(
(
(

2290
2295 (
2300
2305
2350
2355 (

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний
період

2
2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

-4199

-1858

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

3
3

4
4

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток ( з б и т о к ) о д н у просту акцію
Скоригований ч и ^ й ^ л р й б у ї^ ^ ^ їв к ) на одну просту акцію
Дивіденди на о
ж
Керівник J $ i ,

Сидорук В.В.

Головний бу>

Сидорук В.В.
оа

©ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2013
©ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2013

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610
2615
2650

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

КОДИ

Підприємство

Дата (рік, місяць, число) 2020І 01
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
за ЄДРПОУ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕАЛ ГРУП"
38376731

01

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 20 19 р.
Код за ДКУД

Форма N З

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

2

3

4

-

-

-

-

1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди

3035
3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3050
3055
3095

3000
3005
3006
ЗОЮ
ЗОН
3015
3020

-

3025

3100
3105
3110
3115
3116

-

-

-

-

(
(
(
(
(

-

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

-

)
)
)
)
)

(

'

) (

’

)

(
(
(
(

'
-

)
)
)
)

(
(
(

‘
-

)
)

(

-

)|

(
(
(

‘
-

) (
)
) (

■

>1

-

>|

3117

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків

3135
3140
3145

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів

1801004

3155
3190
3195

3200
3205

)І
і

-

■

Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик

3215
3220
3225
3230

3255
3260
3270
3275

3290
3295

3345
3350
3355
3360

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

3390
3395

1
Чистий рух грошових кош тів за звітний період
Залишок коштів на початок £££(&_
Вплив зміни валютних
коштів
Залишок коштів на

2
3400
3405
3410
3415

3375

,%о'
Сидорук В. В.

Ш№'

-

)
)
)
)

(
(
(
(

-

)
)
)
)

(
(

-

) (
) (

-

)
)

-

-

-

-

(
(
(
(

-

)
)
)
)

(
(
(
(

-

)
)
)
)

(

-

) (

-

)

(

-

) (

-

)

(
(

-

) (
) (

-

)
)

3370

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
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1. Інформація про Товариство

Найменування юридичної
особи (повне та скорочене):
Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ:
Юридична адреса:
Фактична адреса:
Дата державної реєстрації:
Країна реєстрації
Адреса електронної пошти
Характеристика основних
напрямків діяльності, сфер
бізнесу підприємства
Документи ,що
підтверджують право на
здійснення відповідних видів
діяльності

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "РЕАЛ ГРУП"
(ПАТ "ЗНВКІФ "РЕАЛ ГРУП")
38376731
03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 62, офіс 8
03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 62, офіс 8
Товариство зареєстроване 24 вересня 2012 року Голосіївською
районною в м. Києві державною адміністрацією у формі
публічного акціонерного товариства, номер запису про
державну реєстрацію 10681020000030047
Україна
companyap@ukr.net
Код КВЕД 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
(основний)
Фонд внесений до Єдиного державного реєстру інститутів спільного
інвестування 06.12.2012 року, Свідоцтво № 00130. Фонду
присвоєно код за ЄДРІСІ 13300130

2. Загальна основа формування фінансової звітності
2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка
сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів
діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого
кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня
2019 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 2019
року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання
яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної,
достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами
національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
З 01.01.2020 р входять в дію поправки до наступних МСФЗ:
МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» - внесено зміни до визначення «бізнесу», яке вплинуло
на відображення в обліку та звітності об'єднання бізнесів;
МСБО 1 «Подання фінансової звітності», та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в
облікових оцінках та помилки»:
Зазначені поправки:
Уніфікують визначення «суттєвості» в різних стандартах МСФЗ та Концептуальних
основах фінансової звітності;
Додають пояснення до визначення суттєвості;
1

За оцінкою керівництва Товариства зазначені зміни не матимуть значного впливу на
фінансову звітність, Фонду.
2.3. 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.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства 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 Товариство не могло продовжити подальше здійснення
фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) Головою
Наглядової Ради Товариства 06 березня 2020 року. Ні акціонери Товариства, ні інші особи не
мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік,
тобто період з 01 січня по 31 грудня 2019 року
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основи оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої
вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», а також інвестиційної нерухомості, яка відображається за
справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість». Оцінка
справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки фінансових інструментів,
дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають
використання справедливої вартості як ціни, яка була б тримана за продаж активу, або
сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки.
Зокрема, використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого
аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші
моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових
активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і
відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,
застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ
наводить облікові політики, 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. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх
застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства
відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та
інших чинних МСФЗ.
3.2.2. інформація про зміни в облікових політиках
Товариство 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.
Керівництвом Товариства було прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти» з 1 січня 2015 року (застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності
дозволяється. Із 01 січня 2018р. набули чинності зміни до МСФЗ 9 стосовно оцінки очікуваних
кредитних ризиків. Керівництво оцінює кредитні ризики контрагентів на індивідуальній основі.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів

2

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам,
встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та форми Приміток, що
розроблені у відповідності до МСФЗ.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до
МСФЗ, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового
інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із
застосуванням обліку за датою розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні
(зі строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання
зобов’язань більше 12 місяців).
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за
амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:
а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
•
фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку;
•
фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:
•
фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
•
фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство
оцінює їх за їхньою справедливою вартістю.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у
відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні 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.2.3 цих
Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання
активами.
Первісна 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 в 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.
Депозити (крім депозитів до запитання та еквівалентів грошових коштів). Депозит є
фінансовим активом (активом, що є контрактним правом отримувати грошові кошти або інший
фінансовий
актив
від
іншого
суб’єкта
господарювання)
Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка, як правило,
з

дорівнює його номінальній вартості. Витрати за операцією, навіть якщо вони прямо
відносяться до укладання договору про депозит, не включаються в первісну оцінку депозиту,
а визнаються витратами періоду.
Винятком, коли номінальна вартість депозиту може не дорівнювати його справедливій
вартості, може бути суттєва відмінність процентної ставки, передбаченої депозитним
договором, від поточних ринкових ставок за подібними депозитами, в результаті чого
дисконтовані грошові потоки за різними ставками можуть суттєво відрізнятися (поріг
суттєвості рекомендується встановлювати в обліковій політиці, базуючись або на процентних
ставках, або на відхиленнях дисконтованих грошових потоків).
Усі аспекти первісної оцінки депозитів в іноземній валюті та банківських металах
аналогічні тим, які застосовуються до первісної оцінки грошових коштів та їх еквівалентів в
іноземній валюті та банківських металах.
Подальша оцінка депозитів у національній валюті здійснюється за амортизованою
собівартістю і застосовуються вимоги до зменшення корисності.
Дохід визнається, коли існує надходження до ICI економічних вигід і ці вигоди можна
достовірно оцінити. Дохід у вигляді відсотків, роялті та дивідендів, який виникає в результаті
використання третіми сторонами активів ICI, визнається на такій основі:
а) відсотки мають визнаватися із застосуванням методу ефективної ставки відсотка
б) роялті мають визнаватися на основі принципу нарахування згідно із сутністю відповідної
угоди;
в) дивіденди мають визнаватися, коли встановлюється право ICI на отримання виплати.
3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство
відносить облігації, депозити, дебіторську заборгованість, у тому числі позики, та
векселі.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю,
застосовуючи метод ефективного відсотка.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість - це фінансовий актив, який являє собою контрактне право
отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає
стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли
Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка
дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за
амортизованою вартістю.
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює
за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Дебіторська заборгованість поділяється на поточну (строк погашення протягом 12 місяців
з дати фінансової звітності) та довгострокову (строк погашення більше 12 місяців з дати
фінансової звітності).
Справедливою вартістю фінансового інструмента при первісному визнанні є, як правило,
ціна операції.
Справедливу вартість довгострокової позики або дебіторської заборгованості, за якими не
нараховуються відсотки, можна оцінити як теперішню вартість усіх майбутніх надходжень
грошових коштів, дисконтованих із застосуванням переважної ринкової ставки (переважних
ринкових ставок) відсотка на подібний інструмент.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну
дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
3.3.4. 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.
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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.
3.3.5. Зобов'язання.
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає
стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові
кошти.
Після первісного визнання фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю або
амортизованою собівартістю.
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює
за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Справедлива вартість цінних паперів, які внесені до біржового списку, оцінюється за
офіційним біржовим курсом організатора торгівлі на дату розрахунку вартості чистих активів
(згідно з Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного
інвестування).
Якщо для активу є основний ринок, то оцінка справедливої вартості представляє ціну на
такому ринку, навіть якщо ціна на іншому ринку є потенційно більш сприятливою на дату
оцінки
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.
Фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю, окрім випадків, коли його
оцінюють за амортизованою собівартістю.
Фінансовий актив оцінюють за амортизованою собівартістю, якщо виконуються обидві такі
умови:
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а) актив утримують в моделі бізнесу, мета якої - утримування активів задля збирання
контрактних грошових потоків;
б) контрактні умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження грошових
потоків, які є лише погашенням основної суми та сплатою відсотків на непогашену основну
суму. До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, застосовуються
вимоги до зменшення корисності.
Для фінансового активу, який оцінюється за амортизованою собівартістю, балансова
вартість перераховується шляхом обчислення теперішньої вартості попередньо оцінених
майбутніх грошових потоків за первісною ефективною ставкою відсотка фінансового
інструмента, або, якщо це можливо, за переглянутою ставкою відсотка.
Наприкінці кожного звітного періоду оцінюється наявність об’єктивного свідчення того, що
корисність фінансового активу, який оцінюється за амортизованою собівартістю,
зменшується.
Корисність фінансового активу або групи фінансових активів зменшується і збитки від
зменшення корисності виникають, якщо і тільки якщо є об’єктивне свідчення зменшення
корисності внаслідок однієї або кількох подій, які відбулися після первісного визнання активу
(“подія збитку”), і така подія (або події) збитку впливає (впливають) на попередньо оцінені
майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових активів, які можна
достовірно оцінити. Може бути неможливим ідентифікувати одну окрему подію, що
спричинила зменшення корисності. Скоріше поєднаний вплив кількох подій може спричинити
зменшення корисності. Збитки, очікувані як наслідок майбутніх подій, незалежно від того,
наскільки вони ймовірні, не визнаються. Об’єктивне свідчення того, що корисність
фінансового активу або групи активів зменшується, містить у собі спостережені дані, які
привертають увагу утримувача активу до таких подій збитку.
а) значні фінансові труднощі емітента або боржника; б) порушення контракту, таке як
невиконання зобов’язань чи прострочування платежів відсотків або основної суми; в) надання
позикодавцем (з економічних чи юридичних причин, пов’язаних із фінансовими труднощами
позичальника) концесії позичальникові, яку позикодавець не розглядав би за інших умов; г)
стає можливим, що позичальник оголосить банкрутство або іншу фінансову реорганізацію; ґ)
зникнення активного ринку для цього фінансового активу внаслідок фінансових труднощів;
або д) спостережені дані, що свідчать про зменшення, яке можна оцінити, попередньо
оцінених майбутніх грошових потоків від групи фінансових активів з часу первісного визнання
цих активів, 7 хоча зменшення ще не можна ідентифікувати з окремими фінансовими
активами в групі, включаючи: і) негативні зміни у стані платежів позичальників у групі
(наприклад, збільшення кількості прострочених платежів або збільшення кількості
позичальників із кредитними картками, які досягли свого кредитного ліміту і сплачують
мінімальну щомісячну суму); або іі) національні чи локальні економічні умови, які корелюють із
невиконанням зобов’язань за активами в групі (наприклад, збільшення рівня безробіття у
географічному регіоні позичальників, зменшення цін на нерухомість в іпотеках у відповідному
регіоні, зменшення цін на нафту щодо активів за позиками для нафтовидобувних компаній,
або негативні зміни в умовах галузі, які впливають на позичальників у групі). Зникнення
активного ринку внаслідок того, що фінансові інструменти, що перебувають в активах ICI,
більше відкрито не купуються і не продаються, не є свідченням зменшення корисності. Власне
падіння кредитного рейтингу суб’єкта господарювання не є свідченням зменшення корисності
(хоча воно може бути свідченням зменшення корисності, якщо розглядати його разом з іншою
наявною інформацією). Зменшення справедливої вартості фінансового активу нижче його
собівартості або амортизованої собівартості необов’язково є свідченням зменшення
корисності.
Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності
фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, то суму збитку оцінюють
як різницю між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених
майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних збитків, які не були понесені),
дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка фінансового активу (тобто
ефективною ставкою відсотка, обчисленою при первісному визнанні). Балансову вартість
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активу слід зменшити прямо або застосовуючи рахунок резервів. Суму збитку слід визнавати
у прибутку чи збитку.
3.3.6. Зобов'язання. Кредити банків
Поточні зобов’язання — це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:
•
Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає
погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
•
Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом
щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання
зобов’язань.
Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі
надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових
зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки
відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається
у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки
відсотка.
3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або
реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.
3.4. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його
балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не
поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і
відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або
справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем.
Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при
первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат
на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
3.5. Облікові політики щодо податку на прибуток
Податок на прибуток відображаються у фінансовій звітності відповідно до законодавства,
прийнятого або фактично прийнятого до кінця звітного періоду.
Ставка податку на прибуток в 2019 році становила 18%. Протягом 2019 року прибуток
інститутів спільного інвестування від операцій с активами таких інститутів не враховувався в
складі об’єкту оподаткування податком на прибуток.
3.6. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
3.6.1 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 визначенню 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) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на
фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу 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;
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г)

ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
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.
3.6.2. Умовні зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства.
Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які
втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи.
Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є
ймовірним.
4. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки 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 Товариства
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.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних
рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
•
подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові
потоки Товариства;
•
відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну
форму;
•
є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
•
є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність
наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а)
вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та
витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення
інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну
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концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та
прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювались.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових
ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на
звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо
передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих
різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка
справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Протягом звітного 2019 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням
незалежних оцінювачів не здійснювалась.
Керівництво Товариства 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 керівництво Товариства використовувало 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.
Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої
вартості фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості
першого рівня, Керівництво Товариства планує використовувати оцінки та судження які
базуються на професійній компетенції працівників Підприємства, досвіді та минулих подіях, а
також з використанням розрахунків та моделей вартості фінансових активів. Залучення
зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується на
професійній компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є
прийнятним та необхідним.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за
цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й
динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з
призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства
фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату
виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими
активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків
за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для
кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками
(у разі незначного зростання кредитного ризику).
Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані
до того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно
зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші

чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення
модифікації або реструктуризації).
Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий
інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал
виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі,
а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть
знизити, але не обов’язково здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо
договірних грошових потоків.
Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише
на підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими
фінансовими інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій
Товариство здійснює діяльність.
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом
просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у
попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну дату. У такому
випадку Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту
первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за
весь строк дії.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних
збитків.
4.6. Використання ставок дисконтування.
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх
потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення
ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору
ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об'єкти інвестування,
або - ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на
дату оцінки. Ставка дисконту визначається з урахуванням трьох факторів:
а) вартості грошей у часі;
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають
різні рівні компенсації;
в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за
справедливою вартістю
Товариство 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
Грошові кошти

Депозити (крім
депозитів до
запитання)

Методики оцінювання

Первісна та подальша оцінка
грошових коштів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює
їх номінальній вартості
Первісна оцінка депозиту
здійснюється за його справедливою
вартістю, яка зазвичай дорівнює його
номінальній вартості. Подальша
оцінка депозитів у національній валюті
здійснюється за справедливою
вартістю очікуваних грошових потоків

Метод
оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)
Ринковий

Офіційні курси НБУ

Дохідний
(дисконтує
ання
грошових
потоків)

Ставки за
депозитами,
ефективні ставки за
депозитними
договорами

Вихідні дані

10

Боргові цінні
папери

Первісна оцінка боргових цінних
паперів як фінансових активів
здійснюється за справедливою
вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні
операції, в ході якої був отриманий
актив. Подальша оцінка боргових
цінних паперів здійснюється за
справедливою вартістю.

Дебіторська
заборгованість

Первісна та подальша оцінка
Дохідний
дебіторської заборгованості
здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі очікуваних
контрактних грошових потоків на дату
оцінки.
Первісна та подальша оцінка поточних Витратний
зобов’язань здійснюється за вартістю
погашення

Поточні
зобов’язання

Офіційні біржові
курси організаторів
торгів на дату
оцінки, котирування
аналогічних
боргових цінних
паперів,
дисконтовані потоки
грошових коштів
Контрактні умови,
ймовірність
погашення, очікувані
вхідні грошові
потоки

Ринковий,
дохідний

Контрактні умови,
ймовірність
погашення, очікувані
вихідні грошові
потоки
5.2. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Балансова вартість
Справедлива вартість
2019
2018
2019
2018
2
4
1
3
5
2 228
2 530
2 228
2 530
Інвестиції доступні для продажу
Дебіторська заборгованість

13211

Грошові кошти

"

17034

13211

17034
“

•

Керівництво Товариства 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.
6. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
6.1. Дохід від реалізації

Дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг)
Всього доходи від реалізації

2019
15 000
15 000

2018
-

2019
19 843
19 843

2018

-

6.2. Собівартість реалізації
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Всього

6.3. Інші операційні доходи, інші операційні
витрати
Інші доходи

2019

-

-

2018
11

Інші операційні доходи
всього
Інші витрати
Інші операційні витрати
Всього

-

2809
2809
2019
2 093
2 093

2018
4
4

2019
72
72

2018
73
73

2019
-

2018
1781

-

6.4. Адміністративні витрати

Адміністративні
Всього адміністративних витрат
6.5. Інші витрати

Інші витрати

6.6. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу.
Станом на 31.12.2018 та на 31.12.2019 Товариство не мало непоточних активів,
утримуваних для продажу.
6.7. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку

Корпоративні
права

Частка в
портфелі,
%
14,43

Вартість на 31
Частка в
грудня 2019, тис.грн. портфелі,
%
2 228
11,85

Вартість на 31
грудня 2018,
тис.грн.
2 530

6.8. Дебіторська заборгованість
Станом на 31.12.2019 року у Товаристві існує дебіторська заборгованість у розмірі 1663
тис.грн., яка оцінена за справедливою вартістю.______________________ _______________
31 грудня 2017
31 грудня 2018
Дебіторська заборгованість
Очікувані кредитні збитки щодо дебіторської заборгованості
Розрахунки з бюджетом
Інша дебіторська заборгованість
Балансова вартість всього:

15 000
(1789)
13 211

20 000
(2966)
-

17 034

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. Прострочена дебіторська
заборгованість відсутня. Товариство проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику з
використанням індивідуального підходу
Зміни щодо очікуваних кредитних збитків
Резерв під збитки що оцінюється в сумі, яка дорівнює:
31.12.2018 31.12.2017
12-місячним очікуваним кредитним збиткам,
Вт ч '
за депозитами;
За дебіторською заборгованістю
очікуваним кредитним збиткам протягом строку дії за:
1 789
2 966
(і) фінансовими інструментами, за якими кредитний ризик зазнав значного
зростання з моменту первісного визнання, але які не є кредитнознеціненими фінансовими активами
-

-

-

-

-

-

12

Вт.ч.:
за депозитами;
За дебіторською заборгованістю (позики)
(іі) фінансовими активами, що є кредитно-знеціненими на звітну дату (але
не є придбаними або створеними кредитно-знеціненими активами)
'
"
Втч•
за депозитами;
За дебіторською заборгованістю (позики)
(ііі) торговельною дебіторською заборгованістю, договірними активами або
1 789
1 185
дебіторською заборгованістю за орендою, для яких резерв під збитки
оцінюється відповідно до параграфа 5.5.15 МСФЗ 9
“
фінансових активів, що є придбаними або створеними кредитнознеціненими фінансовими активами
1 185
1 789
Разом:
Станом на 31 грудня 2019 року загальна сума очікуваних кредитних збитків склала 1 789
тис.грн.
6.9. Г ро ш о в і ко ш т и ______________________________ _______________ ________________
31 грудня 2019
31 грудня 2018
Каса та рахунки в банках, в грн.
Всього
-

6.10. С т ат ут ний капіт ал

Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2019 року зареєстрований капітал складав 10 000 тис.
грн.
6.11. Кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість
Торговельна кредиторська заборгованість
Розрахунки з бюджетом
Одержані аванси
Заробітна плата та соціальні внески
Інші
Всього кредиторська заборгованість
7. Розкриття іншої інформації
7.1 Умовні зобов'язання.

31 грудня
2019
260

31 грудня
2018
260

-

302
562

-

376
636

7.1.1. С у д о в і п о з о в и

Станом на кінець звітного періоду, та на дату формування фінансової звітності,
Товариство не виступає ні позивачем, ні відповідачем, в судових процесах.
Відповідно до власних оцінок та внутрішніх професійних консультацій керівництво
Товариства вважає, що не має підстав очікувати суттєвих збитків в зв’язку із судовими
справами та відповідно відсутня необхідність в формуванні резервів у фінансовій звітності.
7.1.2. О п о д а т к у в а н н я

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 Товариства, ймовірно, що Товариство змушене
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 Товариство сплатило усі податки.
7.1.3. С т у п ін ь п о в е р н е н н я д е б іт о р с ь к о ї з а б о р г о в а н о с т і т а ін ш и х ф ін а н с о в и х
а к т и в ів

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 Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської
заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на
дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на
сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
7.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони
Пов’язаними особами Фонду є один акціонер юридична особа-нерезидент, а також
керівництво Компанії, що здійснює управління активами Фонду. Господарські операції з
пов’язаними сторонами протягом 2019 р. не здійснювались.
7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість
чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок
впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких
заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик,
ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий
ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на
основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на
вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
7.3.1. К р е д и т н и й р и з и к

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не
зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої
сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та
депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка
інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство
використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
•
ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
•
ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою
групою);
•
ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за
Національною рейтинговою шкалою;
•
ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки
дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
Керівництво Товариства оцінює кредитні ризики на індивідуальній основі, з врахуванням
історії розрахунків із певним контрагентом.
7.3.2. Р и н к о в и й р и з и к

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик
охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик.
Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції,
відсоткових ставок та валютних курсів.
Інший ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих,
що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи
спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його
емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими
здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів
пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання
лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
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Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових
ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це
впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у
високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України,
керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях у
національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює
моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі
зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових
інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється
шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових
інструментів.
Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±4
процентних пункти. Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні, що всі інші
параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмінними, і показує можливий вплив
зміни відсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартість чистих активів Товариства.
Можлива зміна справедливої вартості боргових фінансових інструментів з фіксованою
відсотковою ставкою розрахована як різниця між дисконтованими грошовими потоками за
діючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разі зміни відсоткової ставки за
кожним фінансовим інструментом.
Розрахунок впливу відсоткових ставок на активи Товариства не проводився, у зв’язку з
відсутністю активів та зобов’язань, які б наражалися на відсотковий ризик
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки
від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Оскільки Фонд не мав активів та зобов’язань в іноземній валюті, то активи та зобов’язання
не були чутливими до валютного ризику і потенційні зміни не вимірювались.
7.3.3. Р и з и к л ік в ід н о с т і

Ризик ліквідності - ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки
грошових коштів або іншого фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.
Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими
фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від
операційної діяльності.
7.3.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
• зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і
надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим
сторонам;
• забезпечити належний прибуток учасникам товариства шляхом здійснення діяльності зі
спільного інвестування
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому
керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі
отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення
додаткового капіталу або фінансування.
8. Події після Балансу
Після дати балансу та до моменту затвердження фінансової звітності Товариством не
відбувалось подій, які б могли мати суттєвий вплив на її господарську діяльність.
9. Економічне середовище, в умовах якого Товариство проводить свою діяльність
Товариство функціонує в не стабільному середовищі, що пов’язано з глибокою
економічною кризою, політичною нестабільністю та продовженням збройного конфлікту на
сході України. Ситуація ускладнюється суттєвими коливаннями валютного курсу національної
валюти. Стабілізація економічної ситуації в Україні значною мірою залежатиме від
ефективності фіскальних та інших економічних заходів, що будуть вживатися Урядом України.

Водночас не існує чіткого уявлення того, що саме робитиме Уряд для подолання кризи. У
зв’язку з цим неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на
фінансовий стан Товариство. У результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на
майбутні операції та можливість збереження вартості його активів. Ця фінансова звітність не
включає жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті такої невизначеності. Про такі
коригування буде пошдсши^р, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.
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