Jlonaror I
[o Hauioxmrsorc noroxeHm (cmagapry)
6)ryrurepcbxoro o6liry I "3aruuxi ervom ao Qirancosoi:airxomi"

[ara (pix, uic.rqr, vnc:ro)

AKIIIOHEPHE TOBAPIICTBO "3AKPIITI,IU HEIIIBEPCII@IKOBAIIIII
KOPIIOPATIIBHIII' IHBECTI,Iru iIHI,III OOHN " BE.IIT IHBECT "

fli.qrpneuoroo

BEHIIYPHUIi :AEIF|IOY

Tepnropix l&1

:a KOATYY

Opraxi:aqifi xo-npanona Sopua rocnoAaploBaHHt

:a KOII@f
:a KBE,{

Bn.q exoxoiai.{Hoi
Cepegn-a

ai.urHoori

ximriorr npaqinHrxin

nynxq.r flynmiHorxa, 6yA. 60-1U2, oS.2, u. IPIIIHb, KI4CBO-CB.flTOIIIIIHCbKIII{ PAI4OH,
2297051
KZIBCF,KA o6r.. 08205
O4xunq.r nnuipy: ruo. rpn. 6e: geoxrroBoro 3HaKa (orpiM po:.qirry IV 3Biry trpo rpixaxooni pe3yrrbrarr{ (3oiry npo oyxynHuir 4oxi.q) (Qopl.ra
Ns2), rpouroni noKa3HHKH rroro HaBoarrbor B rpHBHrx : roniiiravx)
CrnageHo (spo6urfi no3HarrKy "v" y sianosiaHifi rc.ninrHqi):
3a nono)K€HHtMr{ (omxqapmuu) 6yrranrepolxoro o6rixy
sa uixHapo.qxxur{ oraHAapraMr.r rf iHanooaoi sniruoori
Earauc (3nir npo rliHaHconnil crau)
3l npyann 2016

rere<pou

Agpecq

(Dopma J\!1 Koa ra

AKTtrB
I. Ileo6oporni arrunu
HeMareoiaarni arrusH

AOBtOOIpOKOBXX OIOnODYHHX aKmBlB

aMoPfl3aurr AoBroolpoKoBfl x olonorlqHr.Ix aKTnBlB
[onroorpoxoni rpixanooni iuneoruqii:
HqeHa

rri o6rirooyrorrot

3a MemAoM

) {aod

n

xanirani

rHItrllx nlAtrPfieMOlB
iHuri tlixaHconi iHneornqii

I aKBr3HIIrUHr BUTpaTq
KOTXT1B

y

rIeHTpanl3OBaHr{X

CTpaXOBfiX pe3epBHXX

3a trpoAyKqrrc, rcBapH,

[e6iroporra ra6oproraHicm

pooom, troo,ryrtr

3a po3paxyHKaMh:

3A BI{.IIAHHMX AEAHOAM{

rrfioff 3 floAafl(y

Ha

ap[oyToK

TOPCbKa 3aoOprOBaHlCTb 3a pO3paXyHKaMr{ 3 HapaXOBaHHX AOXOATB

xa

nePeolPaxoBf,Ka y oTPaxoBr{x pe3ePBax

p€3epB&< AoBrocrpoxonxx

:o6os'rsans

ffV

3OHlKlB 8OO Pe3ePBry

HileffXx

B{trtaT

KanlTaJry

AO He3aPeeCTpOBaHOrO CTaTyTrrOrO

Buy.renrft raniran

IL .llonroctooxosi :o6os'qraHHn i ga6esneqenHq

pe3ePB AOBTOOTPOKORHX 3OOOB.r3aHb

Ycroro ra por4i"rotr II
III. IIoroqHi :o6ootnlaHus i ra6erneqesttc

lloroqHa Kpe4xrcpobKa 3a6opronaxrors :a:

po3paxyHKaM{

3

otrnaTr

floro.{Ha KDe,IlHTopcbKa ra6opt-osaurors
floro,{Ha KpeAHTopcbKa :a6oproaaxiors

3a oaeDXaHHMK aaaHcaMff
3a polpax}HKaMr{ 3 1^raoHtrKaMH

IV. 3o6oo'nrauHn, noa'nraHi : ueo6oporHnmil amtrBaMn,

yrpilMyBaHlrMu

I(epiernr

,

ra rpynaMu nu6yrrr

Pos6uurrfifi Bo.no.qurullp Banepiftonuu

t oJ'loBHrr{ oYxf
t

opraloM nuxoHanuoi uagx, rqo pea:risye AepxaBHy noliruny y c{epi ctaruorunx

BfigHa.{aerbcs s

L'-.o--

20t7

flara (pix, r.ricaqs, qficno)

AKIIIOHEPHE TOBAPIICTBO''3AKPLITIIIZ

sa

HE4IBEPCI4OIKOBAIILIIZBEI+TYPHI/trZKOPIIOPATUBIMI4
IHBE CTI/trIIiIHI4fr OOHN'' BEJIT IHBE CT I?

CIP|IOY

| 0l l0l

409 10843

(HaftuexynanHr)

3nir npo Sinanconi pe3yrrbrarr{ (3nir npo cyrcynuuii qoxi4)

3a

Pitc

2016

p.
(Dopva

I. OII{AHC OBI PE3YJIbTATI,I

Crarrs

Koa

3a

N2 Koa :a 4<V4l--tSOtOOS

nepioq

I

)

3

sia peani3aqii upo.4yxqii (ronapin, po6ir, nocnyr)
Vucmi sapo1neui cmpaxoei npeuii'
npeiltt ruonucaHt, 6qIo8q cyMa
npeiltL nepeoqHt y nepecmpqxyqaHHfl
suiua pesepey uesapo6neuux npeuiil, BaJroaa cy.I4a
3MtHa qacmKu nepecmpaxoeurcia y pesepei uesapodteuux npeuiti
Co6inapricrr peani3oBaHoi rrpoayruii

2000

9:acrtllr

.qoxi.q

(rosapin,po6ir, nocnyr)

DOKIY

Ba;ronnft:
npu6yror
s6trroK
[oxid (eumpamu) eid suiuu y pesepaax doaeocmpoKoeux
so6oe'nsaua
ltoxid (eumpamu) eid suiuu iuaux cmpoxosux pesepeie
suiua iuutw cmpaxosux pesepeie, naro*a c.yhtcr
3MtHa qcrcmKu nepecmpqxoeurcie 6 tHtaw cmpaxoBux pe3ep*crx
IHuri onepaqifini aoxoApr
y mo.Ity uuclt:
doxid eid suinu eapmocmi arcmueie, nxi o1iurcnmbct 3a
cnpaeedtueoru eapmicmru

i

4

I0

20t

I

201 2

20t3
2014
2050
2070

Vucmi noHeceHi sdumxu scr cmpqxoqunm Burummcu,t'tl

doxid eid nepeicuozo BusHaHHt dionozi.auux axmueie
cit a c a rco eo cnod apc uxo i' np o dvrcui i'
doxid eid suKopucmaHun rcorumie, eueinaueuux eid

20

3a ana,rori.urnfi
nepiog
IIoIIepeAHboro

gnirnuii

pflAr(a

I

2090
2095
2105

(

)

(

)

\

)

(

)

2110

21II
21 12

2120

212I

2

122

2123

onodamxyeauun

AaainicrpaurHi nrrparu

2130

Bwrparn na s6yr

2150
2180

Inuri onepaqiimi swrparu
Y moMY ttuctu"

(

6

)

(

(

)

(

)
)

(

2I8I

sumpamu eid suiuu eapmocmi axmu6ir, nrci oqiunrcmbct 3q

cnpaeedtueorc eapmicmrc
sumpamu eid nepeicuozo eu3HaHHt 1ionoziquux axmueie i
cint c axoeo cno d ap c axo i' npo dyrcqi i'

@isaHconuft pe3yJrbrar et q onepauiiiuoi
rrpu6yrox

girltHocri:

g6u:ron

Aoxoa ril y.racri s r€nirani
hur $iHaHcori AoxoAr.r
HIU AOXOALT

eid

2190

2t95

(

6

)

)

2200
2220

2240

y mobty quctu:
doxid

2182

224 1

6naeodiiluoi' donouozu

@iHancosi Bwrpa'rzt

2250

(

Brparz ni4 S lacri s xanirani
Inuri nrrparr.r

)

2255,'

(

)

(

2270
2275

(

)

(

ITpu6ymox (s6umox) eid enauey iudtmui|ua uouemapui cmqmmi

)
)

flpo4oexeuun

(Dinauconuii p$yJrbrar Ao orroAarnyBaHHq:

npn6yror

2290

s6lrroK

2295
2300

Burparu (loxial 3 rroAarr(y Ha rrpr,r6p6x
llpll6y"rox (s6raror) nig npunzHenoi Ai-fl,'rrHocri nicaq

\
(

6

I

(

6

)

(

230s

o[oAaTr(yBaHrur

rlncruft Qinanconuii p$yJrr,Tar

:

rrpu6l"ron

2350

s6LrroK

2355

II. CYKYIIHI4IZ
IIHAN )IL )xrA
3a aHa,rori.rHraft

C'rarrq

Koa

3a:niruraft

pqAKa

nepiog

nepioa
II0IIepcAHboro
poKy

,,

1

3

f{ooqiHrca (vuiura) Heo6oporHrx anrrlnis

2400

,4ooqinrca (yqiuKa) $inaHconnx iHcrDyNreHris

2405

HaKonr.reHi rqpconi pisFrr,rui
r{acrxa iHuroro cyK1Tnroro Aoxo4y acoqiiioraumi ra cninrnnx

2415

ni4rrpueucrn
lHuu,rfi cyrynnprfi aoxiA

2445

Iuuruli cyryrrHuii Aoxig g6 orroAarKyaaHHfl
floAaror Ha npu6yror<, nos'x3aHvir s inrurau oyKynHuM AoxoAoM
Iuurnft cyrynHuii Aoxig nic,rq oroAarKyBaHHq
Cyrynrurft aoxia (cynaa pqrnis 2350, 2355 ra,24601

2450
245s
2460
2465

III. EJIEMEHTI4 OIIEPAXIfr
PA

4

24t0

(6)

H I,IX BI,ITPA
3a aHa.noriqnnr'i

crarri

Harga

Kol

3a reirHrafi

pfAKa

nepio4

uepiog
II0[epeAHbofo
poKy

2

1

MarepianrHi oarpazr
Bwrpa'ru Ha orurary rrpaqi
Biapaxynanrur Ha couiansHi taxoAr,r

4

25r0

Auoprusaqi.r
IHrui onepaq

3

2500
250s
2515

ifini

swrp

aru

PasoN{

IV. PO3PAXYHOK

2520

6

2550

6

TIOKA 3HIIKIB TIPI,IEYTKOB

O

CTI AA KIIIfi
3a aua,rori.rslrfi

Harna

crarri

Koa

I
Cepe4HropivHa

nilrrcicrr npocl,rx arurifi

Cropr-rroaaHa cepe.{Hbopi.rHa KiruKicrr rrpocrnx axqifi
I{uc^ruir. npu6yrorc (e6rmorc) Ha oArry npocry aruirc

CxopuronaHuiruucru

Kepiruur
f'o,ronulrfi

o.u{y

reirHuii

pqAKa

nepiog

)

J

nepioa
II0IIepeAHboro
DOKV

2600
2605

4

I 800

26r0

I 800
(J.JJJJJ

26t5

(3,33333)

)

Ha

oArry npocry arudrc

AusiaeHAz Ha

3a

Rr,*X

4

./

2650
Poa6n

qrwrft Bolo4llunp Banepift onnu

KO,4H

lara

(pir<,

flisnpneucrno AKIIIOHEPHE TOBAPI{CTBO "3AKPIITI{fi HEAI{BEPCIIOIKOBA}lLIi4
B EHqYPH\\ IZ KOPfIOPATI{BHIIfi IH B E CTI,IUIIZHI4fi OOHA'' BE JIT IH B ECT''

ruicrqr, uucro)
ra

20t7

eIPIIOV

lot

|

0l

409 10843

(HailueuynauH.r)

3eir upo pyx rporxoBr.rx KorrrriB (ra npnuurr MeroAoM)
3a Pir 2016 p.
(Dopva

N3 Kor

Crarrs

Koa

3a ssiTHr,{fi neproA

I

2

3

su

AKYAI

lS0100a

-l

3a aHa.nori.rHrafi nepio,u
IIOIIEDC,ITHbOTO DOKY

4

I. Pyx rcourrin y p$yJrbrari oneparlifiuoi Aiqnunocri
Hap<oAxenn-r siA:
Pearrisauii rrpoayKrrii (rosapis, po6ir, nocrryr)
lloaepHeHH.fl noAarrcis i s6opis
v roMv.rracri noaarrry Ha .{o/Iarry Bapricrr

3000
3005
3006

[inronoro $iHaHcyranHa

30 10

3aJrLIIuKaMI4

3020

KolrrrlB Ha

NOTOYHI,TX PAXYHKAX

Ha.ryoAxeHns ri4

6opxrnru<in Heycrofixz (rurpaSin, ueui)

HaAoAxeHH.s siA onepaqrfiHoi opeHAH
Ha.ero.DKer+r.q

880

301 l
3015

Ha.e<oAxeuH.a siA orpraMaHss cy6cullir, aoral{fi
Ha.uoAxeHru aBaHciB siA nolcyuqin i saMosFllnos
Ha,ryoAxeHH-s nir nosepHeHHrr aBaHclB

HalFoAxenns nig rigcorr<iB 3a

I

nig orpuuaHyt pouri, aBTopcbKr{x

3025
3035
3040
3045

Br,rHaropoA

crpaxosrx rrpeuifi

HaAxoAxeHns $iHaHconnx ycraHoB BrA noBepHeHHrI rIo3LIK
Isuri xaAxoAxeHns

3050
3055
3095

BrrpavaHHa Ha orrJrary :
Tonapir (po6ir, noc:ryr)

3

100

llpaui

a
J

05

BiapaxrrsaHr Ha couiarrrrn 3axo.4t4
3o6on'ssaHr s noaarKin i g6opis

a
J

l0

a
J

15

Brrpa.raHHr Ha orrJrary 3o6os'.f,saHr

a
J

I6

) (
) (

3tt7

) (

Ha.e<oAx<enn.fl siA

Brrpavanna

3

noAarr(y Ha npu61"rox

Ha orrJrary 3o6oa's3aHr 3 noAarrcy Ha AoAaHy

5
)

)

)
)

raoricrr
BlrrpavaHHx Ha orrnary 3o6on's3aur s inruror noAarrin

i :6opir'

311&

BurpavanHa Ha orurary aBaHciB

3

lJ5,

Brrma.raHH.fl Ha orrnarv rroBeDHeHHq aBaHciB

3

140

Brrma.raHHr Ha orurary rllJrboBr,rx BHecruB
Br.rrpavaHHx Ha orrrrary 3o6on'xsaHr 3a crpaxoBr.{Mn

3 145

KOHTDAKTAMH

3

BrrpavauHr $iHancorrx ycraHoB

Ha HaAaHHrr rro3r4K

IHuri nrrpa.raHHx

3 155

(

190

(

3195

diHancosrx iHsecrLruifi

3200

HEOOOPOTHI,TX AKTI,IBIB

3205
:

32t5

siacorKin

3220

AI4BUCHATB

HaDco.DKeHH-f,

niA Aepus arl,rstr

3225

Ha.uoAxeHH.a niA noraureHHrr rro3r,rr
Hals.oAxeuru siy, yu6yrrt AouipHroro ni4npueucrra ra

3230

isuroi rocnoAapcrnoi

3235

Irrori saaxoaxernrq

oAr4Hr,rql

) (

)

150

Ha.eroANeHns nia pea:risaqii:

Ha.ryoAxenH.fl nig orpuuaHrrx

) (

(

3

rlucrufi pyx xomrin ni4 ouepaqiiinoi Aiq,'rsHocri
II. Pyx rourris y p$yJrbrari iHeecrnuiiiuoi AiqrsHocri

50

32s0

)
)

I

825

BurpavaHHa rra npprA6anrur:
S iHaHconra iHsecrrauil"r

3255

HeooopoTHr{x aKTLIBIB

3260 (

Bunnaru

3a Aepr4Barr,rBaMr,r

3270

BHrpauaHnr Ha HaraHHr- no3r,rK
Burpavannx na npnr6anna govipHroro ni4npueucrBa ra
iHuroi rocno.qapcuKoi oAnHuui

3275

Inrui rurar€xi
rftlcrufi pyx rourrin ei4 iuuecrnuifiHoi Ein,rrHocli
III. Pyx xourrin y pe3yJrr,Tari $iuarrconoi Ain,rsnocri

3290
3295

(

) (
) (
) (

(

) (
) (

(

) (

\
\

\
)

3280

Han<oaxerms sia:
BnacHoro rcanirarry
orpurraaHnx rro3r,rK
Ha,ecoAxenHs sia npoail(y rracrKu n 4ouipHrouy
niAnpuerracrsi

3300
3305

lnuri Ha.ryoAxeHHq

3340

Burpauauna Ha:
Brusrn nracHnx arlifi
lloranreHHs no3r,{K
Crurary AraniaenAis
BurpavaHna Ha c\:"i,ury siAcorKis

3345
3350
3355

Burpav.awu Ha cnnary ra6oprnrauocri s Sinanconoi

3310

3360
336s

)
)

t

(

)

(

) (

)

(

) (

)

(

) (

)

)

)

opeHAr4

Burpauauua na npu46aHrur r{acrKu n govipHlorrry

ni4npuevcrni

3370

Brrpavaurur Ha Br4rrrrarv HeKoHTponboBaHr,rM LracrKaM y
4ovipnix nignpueucrrax
hnui nnarexi
9ucrnfi pyx rcourrin nig SiHauconoi 4in.nsuocri
rlucrnft pyx rporxoBrax rorurin ra lniruui;t rreDioA
3arnuror rorurin Ha noqaroK por$/

JJ /)
3390
3395
3400

I

825

I

825

340s

34r0
14 15

Kepianr,rx

folonHnfi 6yxranr

li Bo,rolunr

B

KOAn
.{ara (pir, vicrqr, vnclo)

0l

20t7

AKIIIOHEPHE TOBAPITCTBO "3AKPLITVIZ Hn4UnnrcpIoIKoBAH\4IZ rae.{prloy
BEHqYPHI{IU KOPIIOPATTTBHVT4IHBECTIIIIIfiMVrTOOHN''BEJIT

0t

409 10843

ECT''
(nafiuenynaun.r)

3a

3nir upo n,racnufi xanira,r
Pir< 2016

(Dopva J\b4

Koa
P'IA-

Crarrq

KA

3apeecTpoBa-

ttuir

Kos ra

Kanirar

Aouat-

Pesep-

Heporno-

Heo-

Y AooqiH

rconufi

n.nuir

Ai.nenrafi

IIJIA-

- Kax

rcanira;r

(nafionnft)

tryA l--l8o-md--l
Br.r.ny.reHrafi

Bcroro

naniran npu6yrorc .reHufi ranira.r
(uenorpu- naniran

rvit

rcanira.n

s6rarorc)

)

I

3

4

f,

6

7

5AJILIIIOK HA NOI{ATOK

8

9

10

4000

POKY

Kopurynannn:
3nrina o6nironoi
nonirracz
Bunpan:renHx noMr4JroK

Irlui

sMiHH

4005
4010
4090

Crcopuronauuit tattuIXOK HA NOI{ATOK DOKV

4095

Hucrufi npu6yrorc
(r6nrorc) sa rsirHr.rft
nepio4
Inurufi cyrcynnuft
Aoxig ra rsiruufi
nepioa
,{ooqinxa (yqinxa)
ueo6opornnx

arrznir

4100

4170

4ln

,{ooqinra (yqima)
QiHaHconux iHcrpyuenrin
Harorur.reHi rypconi

pisH4i

4t12
41

t3

9acuca iHuroro cyr(yrrHoro
AoxoAy acoqifionaHnx i

cnilruran niAnpzeMcrs
Inrunl cyrynnufi aoxia

4tl4
4It6

Pornoai.n npra6yrrcy:

Bnuraru

BJTacHHKaM

(.qrcraenaa)

4200

Cnpxr'ry'n armx np u6)"rKy
AO

3apeecrpoBaHoro

ranirany

420s

bu(paxyBar{Hr AO
p$epBHoro xaniranv
Cyua vucroro npz6y"ncy,

42t0

Hzure)KHa Ao 6roAxgry
si4roniAno ao
3AKOHOIABCTBA

4215

Cyva vucroro npu6yrr<y
Ha cTBopeHrur

cneuia:rrnro<
(uir'nonIo<) SoHsin

4220

(6)

(6)

Cyua uucroro npu6yrry
na uarepialrHe
3AOXOTIEHH,'I

BnnyqeHnq rcaniranv:
aKuru (alacTox
JreHr{x arcqifi (qacror<

3uenurenns nouiHa,rr-

noi naprocri axqifi
IHrui gnairua n xanirali
llptua6atrrrx (npo.qaN)
HeKoHTponbosanoi
qacTKH B AoqlpHboMy
nrAnpHeMcTBl

PasoM rnniH v xanirad
3a.nuuron Ha rcineur

KepinHurc

Bo;rogurvrnp Ba.nepifi onuv

fonosHufi 6yxranrep

[rIPff

!r

1
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
1.Інформація
про
закритий
не
диверсифікований
венчурний
корпоративний
фонд……………………………………………………………...…………………………………………3
2.Загальна основа формування фінансової звітності………………………….…………...……………3
2.1 Достовірне подання та відповідність МСФЗ………………………………......................................3
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності……………………………………….…………3
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення……….………………...4
2.4. Припущення про безперервність діяльності…………………………………………….....................4
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності…………………………………………..................4
2.6. Звітний період фінансової звітності……………………………………………………..……………4
3. Суттєві положення облікової політики…………………………………………………………………4
3.1. Основи оцінки, застосовані при складанні фінансової звітності……………………………………4
3.2. Загальні положення щодо облікових політик………………………………………………………5
3.2.1. Основа формування облікових політик………………………………………..…….………….5
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках…………………………………...………………5
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів…………………………………………………….................5
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах……………………………………................5
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів…………………………………………………6
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів……………………………………..……………6
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти………………………………………………………………6
3.3.3. Дебіторська заборгованість……………………………………………………..………………..6
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку……………………………….………………………..7
3.3.5. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю…………….……………8
3.3.6. Зобов'язання. Кредити банків………………………………………………………..…………...8
3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов'язань……………………………………..…………….9
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів……………………………..9
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів…………………………………………...……………….9
3.4.2. Подальші витрати…………………………………………………………………………………9
3.4.3. Амортизація основних засобів…………………………………………………….……………..9
3.4.4. Нематеріальні активи…………………………………………………………….…………...…10
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів…………….................10
3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості.……………......................................................10
3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості……………………………………………………………10
3.5.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості……………………………………10
3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу………………………11
3.7. Облікові політики щодо оренди……………………………………………………………………11
3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток……………………………………………………11
4. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності………...12
4.1. Забезпечення………………………………………………………………………………………12
4.2. Виплати працівникам…………………………………………………………………………...…12
4.3. Зобов'язання за соціальним страхуванням…………………………………………………….…12
4.4. Доходи та витрати………………………………………………………………………………….12
4.5. Витрати за позиками……………………………………………………………………………….13
4.6. Операції з іноземною валютою……………………………………………………………...........13
4.7. Умовні зобов'язання та активи……………………………………………………………………14
5. Основні припущення, оцінки та судження……………………………………………………………14
5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ………………….…14
5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства……………………………………….14
5.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів………………………………….14
5.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів……………………15
5.5. Використання ставок дисконтування………………………………………………………………..15
5.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів……………………………………………...15
6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості …………………………………..15

2
6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за
справедливою вартістю…………………………………………………………………………………...15
6.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок
справедливої вартості на прибуток або збиток………………………………………………………….16
6.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості………..16
6.4. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості……………………………17
6.5. Рух активів, що оцінюється за справедливою вартістю з використанням вихідних
даних 3-го рівня ієрархії…………………………………………………………………………………17
6.6. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»………………….…17
7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах……………………….…18
7.1. Дохід від реалізації…………………………………………………………………………………....18
7.2. Собівартість реалізації………………………………………………………………………………..18
7.3. Інші доходи, інші витрати……………………………………………………………………………18
7.4. Витрати на збут……………………………………………………………………………………….19
7.5. Адміністративні витрати……………………………………………………………………………..19
7.6. Фінансові доходи та витрати………………………………………………………………………19
7.7. Податок на прибуток…………………………………………………………………………………20
7.8. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу………………………………………….20
7.9. Нематеріальні активи………………………………………………………………………………20
7.10. Основні засоби………………………………………………………………………………………20
7.11. Інвестиції, доступні для продажу…………………………………………………………………..20
7.12. Інвестиції до погашення…………………………………………………………………………….20
7.13. Довгострокова дебіторська заборгованість………………………………………………………20
7.14. Інвестиційна нерухомість…………………………………………………………………………...21
7.15. Запаси………………………………………………………………………………………………...21
7.16. Торговельна та інша дебіторська заборгованість………………………………………………….21
7.17. Грошові кошти………………………………………………………………………………………21
7.18. Акціонерний капітал………………………………………………………………………………...21
7.19. Гранти та субсидії…………………………………………………………………………………..21
7.20. Короткострокові забезпечення……………………………………………………………………...21
7.21. Короткострокові позики…………………………………………………………………………….21
7. 22. Торговельна та інша кредиторська заборгованість……………………………………………….22
7.23. Пенсії та пенсійні плани…………………………………………………………………………….22
8. Розкриття іншої інформації…………………………………………………………………………….22
8.1 Умовні зобов'язання…………………………………………………………………………………...22
8.1.1. Судові позови…………………………………………………………………………………….22
8.1.2. Оподаткування…………………………………………………………………………………...22
8.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів………...…22
8.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони………………………………………………………...22
8.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками……………………………………………….23
8.3.1. Операційний ризик………………………………………………………………………………24
8.3.2. Ризик репутації…………………………………………………………………………………...24
7.3.3. Стратегічний ризик………………………………………………………………………………24
8.4. Управління капіталом………………………………………………………………………………...25
8.5. Гіперінфляція…………………………………………………………………………………………25
8.5. Події після Балансу………………………………………………………………………………….26

3
1. Інформація про закритий не диверсифікований венчурний корпоративний
інвестиційний фонд.
АТ «ВЕЛТ ІНВЕСТ» («Товариство») (код ЄДРПОУ 40910843, ) зареєстроване 24
жовтня 2016 року відповідно до чинного законодавства України. Місцезнаходження
Товариства: 08205, Київська обл., місто Ірпінь, вул.. Пушкінська, буд. 60-Л/2, офіс 2.
Види діяльності Товариства:
- Код КВЕД 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти (основний);
- Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та
пенсійного забезпечення).
У звітному році управління активами Товариства здійснювала компанія з управління
активами ТОВ «Сіріус Інвест Груп» з 26.10.2016 року по теперішній час.
Предметом діяльності Фонду є діяльність зі спільного інвестування, яка проводиться в
інтересах та за рахунок учасників Фонду шляхом емісії простих іменних акцій
корпоративного інвестиційного фонду. Пріоритетними напрямами інвестиційної
діяльності Фонду є: фінансова та страхова діяльність; будівництво; сільськогосподарська
діяльність, переробна промисловість; операції з нерухомим майном.
Станом на 31 грудня 2016 р. учасниками Товариства були:
Учасники товариства:
%
ТОВ «МІРАДА ЕСТЕЙТ» (ЄДРПОУ: 40623443)
100%
Всього
100,0
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 достовірного відображення 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 2016 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 2016 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 станом на
01 січня 2016 року, 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
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України,
оприлюднено такий стандарт як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» Оскільки застосування
МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, то керівництвом Товариства прийнято
рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових звітів
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Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2016 року. МСФЗ 9 впроваджує нові
вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів і зобов’язань. Тому положення цього
стандарту суттєво впливає на фінансову звітність Товариства.
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 затверджується до випуску (з метою оприлюднення)
уповноваженим органом Товариства до 30.04.2017 року. Ні учасники 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 2016 року. Так як Товариство сформоване
24.10.2016р., то звітність відповідно буде з 24.10.2016р. по 31.12.2016р.
3. Суттєві положення облікової політики
В обліковій політиці Товариства розкриваються такі особливості бухгалтерського обліку:
- методи, норми та процедури, які стосуються облікової політики;
- класифікація дебіторської заборгованості, яка здійснюється групуванням дебіторської
заборгованості за строками її непогашення;
- бухгалтерський облік в інститутах спільного інвестування, які знаходяться в управлінні
Товариства;
- політика Товариства при операції купівлі цінних паперів;
- оподаткування доходів;
- порядок формування Резервного фонду;
- порядок формування резерву сумнівних боргів.
3.1. Основи оцінки, застосовані при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком
оцінки за справедливою вартістю основних засобів на дату першого застосування МСФЗ
відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності», коли ця справедлива вартість може бути використана як доцільна собівартість,
та оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових
інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи
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оцінки включають 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, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який застосовується
Товариством раніше дати набуття чинності.
Особливістю облікової політики Товариства, яка застосована до формування
фінансової звітності за період, що закінчується 31 грудня 2016 року, є врахування вимог
МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».
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.
Товариство не застосовувало зміни в облікових політиках в 2016 році порівняно із
обліковими політиками, які Товариство використовувало для складання фінансової
звітності за період, що закінчився 31 грудня 2015 року.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам,
встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно МСФЗ 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у
прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або
"собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як
частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.
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 Товариства.
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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, 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.
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 плюс операційні витрати, які
безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового
зобов'язання.
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
Примітках Товариства.
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 в у банках
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації)
ці активи можуть бути класифіковані у складі активів з більш низькою ліквідністю.
3.3.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне
право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта
господарювання.
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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, яка
дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на
дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка довгострокової дебіторської
заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу
ефективного відсотка.
Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності,
балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку
резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між
балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків.
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
Товариство розглядає 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 нескасовно призначена 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.
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. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство
відносить облігації. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою
собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від
знецінення, якщо вони є.




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.
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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. Проте Товариство не має кредитів в банках на 31.12.2016р.
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 основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство веде бухгалтерський облік основних засобів згідно з вимогами МСФЗ
16 "Основні засоби". Визначило граничну вартість інших необоротних активів, строк
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких не
менше 6 000 грн. Амортизація за такими активами нараховується в першому місяці
використання об'єктів у розмірі 100 відсотків їх вартості.
Товариство відносить до основних засобів 4 групи електронно-обчислювальні
машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби
зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм,
витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються
нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори,
модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до
телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації,
вартість яких перевищує 6000,00 гривень (без урахування ПДВ) та термін використання
яких більше 1 року.
Строк використання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
встановлюється відповідно до даних технічного паспорту. Якщо строк використання не
визначено, то він встановлюється інвентаризаційною комісією із урахуванням технічних
характеристик та умов використання предметів.
3.4.2. Подальші витрати.
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на
поточний ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку
чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються
такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів.
За всіма групами основних засобів у бухгалтерському обліку нараховується
амортизація з використанням прямолінійного методу (МСФЗ 16).
Амортизація об'єкта основних засобів нараховується протягом строку його
користування корисного використання, але не менше мінімального допустимого строку,
встановленого пунктом 138.3 .3. ПК.
За всіма групами основних засобів у податковому обліку нараховується
амортизація за прямолінійним методом .
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3.4.4. Нематеріальні активи
Амортизацію нематеріальних активів Товариство нараховує прямолінійним
методом.
Для нарахування амортизації строки корисного використання об'єкта груп
нематеріальних активів установлені з урахуванням підпункту 138.3.4 ПК.
Облік вартості нематеріальних активів, що амортизується, у податковому обліку
ведеться за кожним з об'єктом, що входить до складу окремої групи.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу
може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його
очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу
менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи
збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток
від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх
періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки,
застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від
зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з
метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на
систематичній основі протягом строку корисного використання.
3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості.
3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості.
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі,
або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою
про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості
капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи при
постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в
звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість визначається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є
ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією
інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно
оцінити.
Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання
орендної плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для
адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об’єкту нерухомості
оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.
3.5.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості.
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на
операцію включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної
нерухомості включає ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до
придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за
надання професійних юридичних послуг, податки, пов’язані з передачею права власності,
та інші витрати на операцію.
Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.
Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості
визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується.
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Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням
незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється
суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості. Справедлива
вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного об’єкта за
вирахуванням витрат на закінчення будівництва.
Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцінки
об’єктів інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16
та застосовує такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються
причини, з яких не використовується справедлива вартість.
3.6. 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.
3.7. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та
винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку
строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що
дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони
менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів.
Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням
непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким
чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань.
Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони
були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що
амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив,
фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні
платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі
протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство
визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи
амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та
відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що
підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний
період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням
податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та
являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових
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різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою
базою.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових
різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з
урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок
якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова
вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в
тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований
прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового
активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується,
будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в
прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від
операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до
статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому
періоді.
4. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності.
4.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну
або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо,
ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють
у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
4.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає
очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення
відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні
виплати відпускних.
4.3. Зобов'язання за соціальним страхуванням
Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної
плати працівників єдиний соціальний внесок. Поточні внески розраховуються як
процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати
відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм
право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня.
4.4. 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.
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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;
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.
4.5. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не
капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду.
Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання,
будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього
активу.
4.6. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним
курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в
гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу та на дату операції в сумі
операції. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній
валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за
справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення
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справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними
статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
4.7. 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.
5. 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.
5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Операції, що не регламентовані МСФЗ на Товаристві відсутні
5.2. 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».
5.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
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
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фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на
відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
5.4. 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.
5.5. Використання ставок дисконтування
Протягом 2016 року у Товаристві не використовувалась ставка дисконтування, у
зв’язку з відсутністю довгострокових депозитів у банках та довгострокової дебіторської
заборгованості.
5.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх
знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження
керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних
майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що
відбулися після визнання фінансового активу.
6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
6.1. 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,
Методики оцінювання
оцінених
за
справедливою
вартістю
1
2
Грошові кошти та їх Первісна та подальша оцінка
еквіваленти
грошових
коштів
та
їх
еквівалентів
здійснюється
за
справедливою
вартістю,
яка
дорівнює їх номінальній вартості
Депозити
(крім Первісна
оцінка
депозиту
депозитів
до здійснюється
за
його
запитання)
справедливою
вартістю,
яка
зазвичай
дорівнює
його
номінальній вартості. Подальша
оцінка депозитів у національній

Метод
оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)
3
Ринковий

Дохідний
(дисконтуван
ня грошових
потоків)

Вихідні дані

4
Офіційні курси НБУ

Ставки за депозитами,
ефективні ставки за
депозитними
договорами
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Боргові цінні папери

Інструменти
капіталу

Інвестиційна
нерухомість

Дебіторська
заборгованість

Поточні
зобов’язання

валюті
здійснюється
за
справедливою
вартістю
очікуваних грошових потоків
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.
Первісна оцінка інструментів
капіталу здійснюється за їх
справедливою
вартістю,
яка
зазвичай дорівнює ціні операції, в
ході якої був отриманий актив.
Подальша оцінка інструментів
капіталу
здійснюється
за
справедливою вартістю на дату
оцінки.
Первісна оцінка інвестиційної
нерухомості
здійснюється
за
собівартістю. Подальша оцінка
інвестиційної
нерухомості
здійснюється за справедливою
вартістю на дату оцінки.
Первісна та подальша оцінка
дебіторської
заборгованості
здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі очікуваних
контрактних грошових потоків на
дату оцінки.
Первісна та подальша оцінка
поточних
зобов’язань
здійснюється
за
вартістю
погашення

Ринковий,
дохідний

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на
дату
оцінки,
котирування
аналогічних боргових
цінних
паперів,
дисконтовані
потоки
грошових коштів

Ринковий,
витратний

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на
дату
оцінки,
за
відсутності визначеного
біржового курсу на дату
оцінки,
використовується
остання
балансова
вартість, ціни закриття
біржового торгового дня

Ринковий,
дохідний,
витратний

Ціни
на
ринку
нерухомості,
дані
оцінки
професійних
оцінювачів

Дохідний

Контрактні
умови,
ймовірність погашення,
очікувані вхідні грошові
потоки

Витратний

Контрактні
умови,
ймовірність погашення,
очікувані
вихідні
грошові потоки

6.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок
справедливої вартості на прибуток або збиток
У результаті з відсутністю знеціненої дебіторської заборгованості прибуток
Товариства у 2016 році не залежав від знецінення дебіторської заборгованості.
6.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої
вартості
тис. грн
Класи активів та
зобов’язань,
оцінених
за
справедливою

1 рівень
(ті, що мають
котирування, та
спостережувані)

2 рівень
(ті, що не мають
котирувань, але
спостережувані)

3 рівень
(ті, що не мають Усього
котирувань і не є
спостережуваними)
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вартістю

2016

Дата оцінки
Інвестиційна
нерухомість
Довгострокова
дебіторська
заборгованість
Інвестиції
доступні
для
продажу
Інвестиції,
до
погашення
Фінансова
оренда

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

31.12.16 31.12.15

31.12.16

31.12.15

31.12.16

31.12.15

31.12.16

31.12.15

-

–

–

–

-

-

-

-

-

-

–

–

-

-

-

635

-

-

–

–

–

635

-

–

–

-

–

–

–

-

–

–

–

–

–

-

-

-

-

-

6.4. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості
Підприємство було створене у 2016 році. Тому порівняльний аналіз 2016 і 2015 років
неможливий..
6.5. Рух активів, що оцінюється за справедливою вартістю з використанням вихідних
даних 3-го рівня ієрархії.
Класи активів, Залишки станом Придбання
Залишки станом Стаття (статті) у
оцінених
за на 31.12.2015р. (продажі)
на 31.12.2016 р. прибутку
або
справедливою
збитку, у якій
вартістю
з
прибутки
або
використанням
збитки визнані
3-го
рівня
ієрархії
Інвестиційна
нерухомість
Довгострокова
дебіторська
заборгованість
Фінансова
оренда

6.6. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю

Показник
1
Фінансові активи
Інвестиції доступні для продажу
Інвестиції, до погашення

Балансова вартість
2016
2015
2
3

В тис. грн.
Справедлива вартість
2016
2015
4
5

635

-

635

-

-

-

-

-
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Довгострокова
заборгованість

дебіторська -

-

-

-

Торговельна
дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти 1825

-

-

-

-

1825

-

Фінансова оренда
Короткострокові позики

-

-

-

-

-

-

-

-

Торговельна
заборгованість

кредиторська

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.
7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
7.1. Дохід від реалізації
Показник
Дохід від реалізації послуг з управління
активів КІФ
Дохід від реалізації послуг управління
активів ПІФ
Дохід від реалізації інших послуг
Всього доходи від реалізації

2016
-

2015
-

-

-

-

-

7.2. Собівартість реалізації
2016
1
Виробничі витрати
Витратні матеріали
Витрати на персонал
Амортизація
Зміни
у
залишках
незавершеного виробництва
та готової продукції
Інші
Всього

2015
2

3

-

-

-

-

7.3. Інші доходи, інші витрати.
Інші доходи
2016
Доходи
від
реалізації іноземної валюти
Доходи від операційної оренди активів
Дохід від зміни справедливої -

2015
-

19
вартості
інвестиційної
нерухомості
Інші доходи
Відшкодування
раніше
списаних активів
Доходи від субсидії
Інші витрати
Благодійність
Збитки від реалізації запасів
Представницькі витрати
Штрафи, пені
Витрати від зменшення
корисності
дебіторської
заборгованості
Інші витрати
Збитки від курсових різниць
Зменшення
корисності
необоротних активів
Списання
необоротних
активів
Збитки
від
зменшення
корисності запасів
Витрати на дослідження
Збитки
від
реалізації
необоротних активів
Всього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.4. Витрати на збут
Витрати на персонал
Маркетинг та реклама
Інші
Всього адміністративних витрат

2016
-

2015
-

2016
і -

2015
-

7.5. Адміністративні витрати
Витрати на персонал
Утримання основних засобів
Витрати на охорону
Амортизація
основних
засобів
нематеріальних активів
Інші
Всього адміністративних витрат

6
6

-

7.6. Фінансові доходи та витрати
2016
Процентні доходи

2015
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Процентний дохід за борговими цінними
паперами
Відсотки на депозитному рахунку в банку
Всього процентні доходи
Процентні витрати
Банківські кредити та овердрафти
Фінансовий лізинг
Всього процентні витрати

-

-

-

-

-

-

7.7. Податок на прибуток
Згідно Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями станом на 31.12.2016
року п. 141.6.1 «Звільняються від оподаткування кошти спільного інвестування, а саме:
кошти, внесені засновниками корпоративного фонду, кошти та інші активи, залучені від
учасників інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами
інституту спільного інвестування, доходи, нараховані за активами інституту спільного
інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування (відсотки за
позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).
Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць
між балансовою вартістю активів і зобов'язань для цілей фінансової звітності і для цілей
оподаткування. Тимчасові різниці в основному пов'язані з різними методами визнання
доходів та витрат, а також з балансової вартості певних активів. Постійні різниці в
основному пов'язані з витратами на благодійність, штрафи.
7.8. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу.
Станом на 31.12.2016 Товариство не має збитків від непоточних активів, утримуваних
для продажу
7.9. Нематеріальні активи
Станом на 31 грудня 2016 року на Товаристві відсутні нематеріальні активи.
7.10. Основні засоби.
Станом за 31.12.2016 на Товаристві відсутні основні засоби
7.11. Інвестиції, доступні для продажу.

Квартира
м.Ірпінь,
вул.Давидчука,
буд.42, кв. 96А
Всього

Частка, %
в 25,8

31 грудня 2016
635

Частка, %
-

635

7.12. Інвестиції до погашення
Товариство не має інвестицій до погашення станом на 31 грудня 2016 року.
7.13. Довгострокова дебіторська заборгованість на Товаристві відсутня

В тис.грн.
31 грудня 2015
-

-
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7.14. Інвестиційна нерухомість
Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не має інвестиційної нерухомості.
7.15. Запаси
Станом на 31 грудня 2016 року Товариство має запаси в сумі 635 тис грн., до яких
відноситься квартира в м.Ірпінь, вул.Давидчука, буд.42, кв. 96А.
7.16. Торговельна та інша дебіторська заборгованість
Торгівельна та інша дебіторська заборгованість в Товаристві відсутні, таким чином і
списання безнадійної дебіторської заборгованості не було.
7.17. Грошові кошти
Грошові кошти за станом на 31.12.2016 року зберігаються на банківських рахунках
Товариства. Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про
ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління
НБУ від 15.12.2004 р. № 637.
31 грудня 2016
31 грудня 2015
Каса та рахунки в банках, в 1825 тис грн
грн..
Каса та рахунки в банках, в долл. США
Банківські депозити, в долл. США
Всього
1825 тис.грн.
Обмеження права Компанії на користування грошовими коштами у 2016 році
відсутні.

-

7.18. Акціонерний капітал
Станом на 31.12.2016 року Компанія має випущені прості іменні акції в кількості
18800 штук загальною сумою 1 880 000,00 грн. Номінальна вартість кожної акції
становить 100 грн. Форма існування акції – без документарна. Несплачений капітал
складає 0 тис грн.
Станом на 31.12.2016 року зареєстрований статутний капітал Товариства становить
1880 тис.грн, що відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.
Власний капітал станом на 31.12.2016 року становить 1874 тис. грн., та складається:
зареєстрований (пайовий) капітал 1880 тис. грн.;
непокритий збиток 6 тис. грн..
Невикуплена кількість акцій, яка відображається в колонці «неоплачений капітал» на
суму 0 тис. грн
7.19. Гранти та субсидії
Протягом 2016 року на Товаристві не було гарантів та субсидій.
7.20. Короткострокові забезпечення
Короткострокові забезпечення станом на 31 грудня 2016 року на Товаристві відсутні
7.21. Короткострокові позики
Короткострокові позики в Товаристві станом на 31.12.2016 року відсутні.
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7. 22. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Відсутня
7.23. Пенсії та пенсійні плани.
Товариство не має недержавну пенсійну програму з визначеними внесками.
8. Розкриття іншої інформації
8.1 Умовні зобов'язання.
8.1.1. Судові позови
На Товаристві у 2016 році були відсутні судові позови.
8.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які
дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в
нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать
аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне
тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності 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, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки.
Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом
трьох років.
8.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат
економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що
активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної
діяльності 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.
8.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони
Інформація про учасників та голову наглядової ради корпоративного інвестиційного
фонду
Група № Повне найменування Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Частка
в
з/п юридичної особи - юридичної особи - юридичної особи статутному
учасника чи прізвище, учасника
або чи паспортні дані капіталі
ім'я,
по
батькові реєстраційний
фізичної
особи, корпоративного
фізичної
особи
- номер
облікової щодо
якої фонду, %**
учасника,
голови картки
платника подається
наглядової
ради податків фізичної інформація
корпоративного
особи - учасника,
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А
Б

-

1

В

інвестиційного фонду голови наглядової
ради
корпоративного
фонду або серія та
номер паспорта*
Учасники - фізичні
особи
Учасники - юридичні
особи
ТОВАРИСТВО
З
40623443
08205,
Київська 100
ОБМЕЖЕНОЮ
обл., місто Ірпінь,
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
вул. Пушкінська ,
«МІРАДА ЕСТЕЙТ»
будинок
60-Л/2,
офіс 2.
Голова наглядової ради Розбицький
2984419174
0
Володимир
Валерійович
Усього:

100

З вищезазначеною пов’язаною стороною АТ «ЗНВКІФ «ВЕЛТ ІНВЕСТ» у 2016 році мало
наступні фінансові операції:
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІРАДА ЕСТЕЙТ»
являючись засновником фонду викупила 1 880 000,00 шт. власних акцій АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВЕЛТ ІНВЕСТ», згідно Рішення
засновника №1 від 10 серпня 2016 року
8.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
СУР Компанії заснована на чіткому розділенні управління ризиками, що пов’язані з
діяльністю Компанії, та управління ризиками фондів в управлінні Компанії. Ризики,
пов’язані з діяльністю Компанії, повністю несе Компанія. Ризики фондів в управлінні
Компанії несуть інвестори фондів у зв’язку з розділенням та відокремленим обліком
активів фондів та активів Компанії. Компанія несе відповідальність за належне управління
ризиками фондів відповідно до інвестиційної декларації та інших нормативних
документів, що регламентують управління активами фонду.
Основними (істотними) видами ризику, що пов’язані з професійною діяльністю Компанії,
є такі:
(1) операційний ризик;
(2) ризик репутації;
(3) стратегічний ризик.
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.
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8.3.1. Операційний ризик
Операційний ризик – це ризик втрат для Компанії та фондів в управлінні внаслідок
неналежних чи помилкових внутрішніх процесів та систем Компанії, дій співробітників
Компанії чи зовнішніх подій. Дана категорія включає юридичний (правовий),
регуляторний, інформаційно-технологічний ризики, а також ризик персоналу.
Юридичний (правовий) ризик – це ризик втрат через порушення або недотримання
Компанією вимог чинного законодавства, угод, прийнятої практики або етичних норм,
а також через можливість двозначного тлумачення чинного законодавства або правил.
Регуляторний ризик – це ризик втрат внаслідок неочікуваних змін у чинному
законодавстві та дій державних органів.
Ризик персоналу – це ризик, пов'язаний з діями або бездіяльністю працівників установи
(людським фактором), включаючи допущення помилки при проведенні операції,
здійснення неправомірних операцій, пов'язане з недостатньою кваліфікацією або із
зловживанням персоналу, перевищення повноважень, розголошення інсайдерської та/або
конфіденційної інформації та інше;
Інформаційно-технологічний ризик – це ризик, пов'язаний з недосконалою роботою
інформаційних технологій, систем та процесів обробки інформації або з їх недостатнім
захистом, включаючи збій у роботі програмного та/або технічного забезпечення,
обладнання, інформаційних систем, засобів комунікації та зв'язку, порушення цілісності
даних та носіїв інформації, несанкціонований доступ до інформації сторонніх осіб та
інше;
8.3.2. Ризик репутації
Ризик репутації (репутаційний ризик) – ризик втрат для Компанії через несприятливе
сприйняття репутації Компанії або недовіри до неї з боку інвесторів фондів, акціонерів
(учасників), контрагентів, інших осіб, від яких залежить Компанія, внаслідок внутрішніх
чи зовнішніх подій, у тому числі застосування державними органами заходів впливу,
передбачених законодавством.

-

8.3.3. Стратегічний ризик
Стратегічний ризик – ризик втрат для Компанії, який виникає через
неправильні
(неефективні) управлінські рішення, неналежну реалізацію прийнятих рішень і
неадекватне реагування на зміни у бізнес-середовищі. Цей ризик виникає внаслідок
взаємної невідповідності стратегічних цілей Компанії, бізнес-стратегій, розроблених для
досягнення цих цілей, ресурсів, задіяних для їх досягнення, та якості їх реалізації. Дана
категорія включає ризик втрат, пов’язаних з інвестиціями коштів Компанії у активи
фондів в управлінні. Може спричинити загальний фінансовий ризик (ризик банкрутства)
Компанії – ризик неможливості продовження діяльності Компанії через суттєве
погіршення її фінансового стану, якості її активів, структури капіталу, виникнення або
значне зростання збитків від її діяльності при перевищенні витрат над доходами.
На діяльність Компанії також впливають кредитний та ринковий ризики.
Кредитний ризик Компанії – ризик фінансових втрат (збитків) Компанії внаслідок
невиконання в повному обсязі або неповного виконання контрагентом своїх фінансових
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зобов'язань перед Компанії відповідно до умов договору. Розмір збитків у цьому випадку
пов’язаний із сумою невиконаного зобов’язання.
Ринковий ризик Компанії – ризик фінансових втрат (збитків) Компанії, які пов'язані з
несприятливою зміною ринкової вартості цінних паперів, інших фінансових інструментів
та активів, у зв’язку з коливаннями цін на ці активи у відповідних сегментах фінансового
ринку: ринку боргових цінних паперів, ринку пайових цінних паперів, валютному ринку і
товарному ринку.





8.4. 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 завдяки встановленню
цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.
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, а також виплати дивідендів та
погашення існуючих позик.
8.5. Гіперінфляція.
Цей Стандарт не встановлює абсолютного рівня, на якому вважається, що виникає
гіперінфляція. Необхідність перераховувати фінансові звіти згідно з цим Стандартом є
питанням судження.
Показником гіперінфляції є характеристики економічного середовища в країні, які
включають таке (але не обмежуються таким):
а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі
немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в
національній валюті, негайно інвестуються для збереження купівельної спроможності; б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а
у відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті;
в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які
компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки
платежу, навіть якщо цей строк є коротким;
г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін;
ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або
перевищує цей рівень.
Поскільки відносно 2016 року виконуються не всі критерії для коригування статтів
звітності на індекс інфляції, а частина з них – суб’єктивна, застосування стандарту може
бути виключене самостійно рішенням Товариства.
Керівництво Товариства вирішило не застосовувати стандарт 29 для
звітності за 2016 рік.

для складання
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