Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2021
10
01
Пiдприємство
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
за ЄДРПОУ
40900175
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СІРІУС"
UA80000000000624772
за КАТОТТГ 1
Територiя
Печерський район м. Києва
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
за КВЕД
64.30
Середня кількість працівників 2
0
Aдреса, телефон
вулиця Предславинська, буд. 37, оф. 516, м. КИЇВ, 03150
3321221
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
V
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на
30 вересня 2021
р.
Форма №1 Код за ДКУД

AКТИВ
1
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
ІІ. 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

1801001

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кiнець
звiтного перiоду
4

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

-

-

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

-

-

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

-

21 777
21 777
-

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

20 069
10 146
3 329
3 329
1
-

4
9
10 455
672 129
21 846
66
66
1
-

1181
1182

-

-

резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом ІІ
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс

1183
1184
1190
1195
1200
1300

33 545
33 545

726 287
726 287

Код
рядка
2

На початок
звітного періоду
3

На кiнець
звiтного періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425

(

125 000
26 928
26 928
97 509
116 159

)

(

125 000
652 384
26 928
122 546
73 912

Вилучений капітал

1430

(

102 830

)

(

102 830

Інші резерви
Усього за розділом І
ІI. 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

1435
1495

30 448

723 188

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531

-

-

резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом ІІ
IІІ. 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 ІІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

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

51
1
3 045
3 097
-

50
3 049
3 099
-

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1800
1900

33 545

726 287

Пасив
1
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

Керiвник

Налєсна Олена Геннадіївна

Головний бухгалтер

Налєсна Олена Геннадіївна

1

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

2

Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

)
)

2

Пiдприємство

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2021
10
01
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
за ЄДРПОУ
40900175
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СІРІУС"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за
9 Мiсяцiв 2021
р.
Форма № 2 Код за ДКУД
1801003
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний
Стаття
Код
За звітний
період
рядка
період
попереднього
року

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,робiт, 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
Iншi операцiйнi доходи
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2
2000
2010
2011
2012
2013
2014

2110
2111
2112
2120
2121

53
-

287
-

дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2122

-

-

2123

-

-

витрати 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
у тому числі:
дохід від благодійної допомоги

2182

Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2250
2255
2270
2275

2050
2070
2090
2095
2105

2130
2150
2180
2181

2190
2195
2200
2220
2240
2241

3
-

(

(

(
(
(

-

541
1 277
-

4
-

)

(

)

(

)
)
)

(
(
(

-

(

(
(
(

1 765
24 063
9 840
7 101
-

-

231
-

)

)

)
)
)

-

)

(

)
)
)

(
(
(

56
1 010
15
2 882
-

)

)
)
)

Продовження додатка 2

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2290
2295
2300
2305

2350
2355

25 037
-

(

25 037
-

(

)

(

)

(

1 831
-

1 831

)

)

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

3
-

За аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2445
2450
2455
2460
2465

25 037

(1 831)

ІІІ. 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
1 818
1 818

За аналогічний
період
попереднього
року
4
231
231

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
-

За аналогічний
період
попереднього
року
4
-

2615
2650

-

-

Керiвник

Налєсна Олена Геннадіївна

Головний бухгалтер

Налєсна Олена Геннадіївна

2

Пiдприємство

КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2021 10
01
за ЄДРПОУ
40900175

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СІРІУС"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Мiсяцiв 2021 р.
Форма №3 Код за ДКУД

Стаття
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
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород
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
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
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
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження

1801004

Код

За звітний період

2

3

За аналогічний період
попереднього року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

-

8 092

3025
3035
3040
3045

53
-

225
-

3050
3055
3095

-

-

3100
3105
3110
3115
3116
3117

(
(
(
(
(
(

21 973
219
-

)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(

134
39
-

)
)
)
)
)
)

3118
3135
3140
3145

(
(
(
(
(

-

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

8 092
-

)
)
)
)
)

3150
3155 (
3190 (
3195

163
-22 302

3200
3205

27 115
-

10 101
-

3215
3220
3225
3230

13 608
28 178

-

3235
3250

-

2 990

) (
) (

78
-26

)
)

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
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди

3255
3260
3270
3275

(
(
(
(
(

18 801
698 764

3280
3290 (
3295

-648 664

3300
3305

667 703
-

-

3310
3340

-

-

3345
3350
3355
3360
3365

(
(
(
(

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

(
3375
3390 (
3395
3400
3405
3410
3415

-

(

)
)
)
)
)

(
(
(
(
(

) (

) (
) (
) (
) (

2 990
10 101

-

) (
-

)

)
)
)
)
)

-

) (
667 703
-3 263
3 329
66

)
)
)
)
)

) (

Керiвник

Налєсна Олена Геннадіївна

Головний бухгалтер

Налєсна Олена Геннадіївна

)
10 075
43
10 118

)
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КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число)
Пiдприємство

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СІРІУС"
(найменування)

за

Стаття

1
Залишок на початок
року
Коригування:
Зміна облікової
політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період
Інший сукупний
дохід за звітний
період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів
Накопичені курсові
різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку
до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до
резервного капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до
законодавства
Сума чистого прибутку
на створення
спеціальних
(цільових) фондів

10

за ЄДРПОУ

01

40900175

Звіт про власний капітал
9 Мiсяцiв 2021
р.
Форма №4

Код
рядка

2021

Код за ДКУД

Зареє- Капітал у Додат- Резер- Нерозпо- НеоВилустрова- дооцін- ковий
вний
ділений
плачений
ний
ках
капітал капітал прибуток чений капітал
(пайовий)
(непокри- капітал
капітал
тий
збиток)

1801005

Всього

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4000

125 000

-

26 928

-

97 509

(116 159)

(102 830)

30 448

4005
4010
4090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4095

125 000

-

26 928

-

97 509

(116 159)

(102 830)

30 448

4100

-

-

-

-

25 037

-

-

25 037

4110

-

-

-

-

-

-

-

-

4111

-

-

-

-

-

-

-

-

4112

-

-

-

-

-

-

-

-

4113

-

-

-

-

-

-

-

-

4114
4116

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

-

-

-

-

-

4215

-

-

-

-

-

-

-

-

4220

-

-

-

-

-

-

-

-

1
Сума чистого прибутку
на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої
частки в дочірньому
підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець
року

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4225

-

-

-

-

-

-

-

-

4240

-

-

-

-

-

-

-

-

4245

-

-

625 456

-

-

42 247

-

667 703

4260

-

-

-

-

-

-

-

-

4265

-

-

-

-

-

-

-

-

4270

-

-

-

-

-

-

-

-

4275

-

-

-

-

-

-

-

-

4280
4290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4291
4295

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

625 456

-

25 037

42 247

-

692 740

4300

125 000

-

652 384

-

122 546

(73 912)

(102 830)

723 188

Керiвник

Налєсна Олена Геннадіївна

Головний бухгалтер

Налєсна Олена Геннадіївна

2

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«СІРІУС»

ЗА 9 МІСЯЦІВ 2021 РІК

1. Загальні відомості
2. Загальна основа формування фінансової звітності
3. Суттєві положення облікової політики
4.Основні припущення, оцінки та судження
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
6. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах











поточні фінансові активи
дебіторська заборгованість
грошові кошти
поточні зобов’язання
доходи
витрати
адміністративні витрати
фінансовий результат
власний капітал

7. Інформація про операції з пов’язаними особами
8. Розкриття іншої інформації
9. Політика управління ризиками
10. Події після звітної дати
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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІРІУС» (далі - «Товариство») є інститутом
спільного інвестування, що надає фінансові послуги на ринку цінних паперів, створеним у формі
акціонерного товариства відповідно до рішення засновників на визначений цим Статутом строк для
провадження виключно діяльності зі спільного інвестування.
Код ЄДРПОУ: 40900175
Повне
найменування
Товариства:
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СІРІУС»
Скорочене найменування товариства: АТ «СІРІУС»;
Тип фонду: закритий
Вид фонду: недиверсифікований
Належність: венчурний
Строк діяльності Товариства – 50 (п’ятдесят)років з дня внесення відомостей про Товариство до
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі - ЄДРІСІ).
Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13300447
Юридична адреса Товариства: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 37, офіс 516
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань: 18.10.2016, 1 074 102 0000 062682
Основний вид економічної діяльності : 64.30 трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти
Товариство провадить свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України,
Господарського кодексу України, Законів України «Про інститути спільного інвестування», «Про
цінні папери та фондовий ринок», та чинного законодавства України, нормативно-правових актів
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, цього Статуту, Регламенту та внутрішніх
документів Товариства.
Товариство є юридичною особою відповідно до законодавства України.
Товариство вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної
реєстрації в установленому законодавством порядку.
Товариство створюється як закритий недиверсифікований венчурний корпоративний
інвестиційний фонд з метою отримання прибутку шляхом здійснення діяльності зі спільного
інвестування.
Предметом діяльності Товариства є провадження діяльності із спільного інвестування, пов’язаної
із об’єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) коштів учасників Товариства та доходів,
отриманих Товариством від здійснення діяльності із спільного інвестування. Пріоритетними
напрямами інвестиційної діяльності Фонду є:
-

будівництво;

-

фінансова та страхова діяльність;

-

знаки для товарів та послуг;

-

операції з рухомим та нерухомим майном.

Інвестування може здійснюватись шляхом придбання цінних паперів, корпоративних прав
підприємств, що здійснюють діяльність у вищезазначених напрямах, майнових прав на об`єкти
інтелектуальної власності. Інвестування може здійснюватись в інші активи не заборонені чинним
законодавством України.
Активи Фонду можуть складатися з: грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на
поточних та депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, об'єктів
нерухомості, цінних паперів, визначених Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок",
цінних паперів іноземних держав та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в
2

інших, ніж цінні папери, формах, майнових прав і вимог, а також інших активів, дозволених
законодавством України, з урахуванням обмежень, встановлених Законом України "Про інститути
спільного інвестування".
Активи Фонду можуть повністю складатися з коштів, нерухомості, корпоративних прав, прав
вимоги та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі.
До складу активів Фонду можуть входити боргові зобов'язання. Такі зобов'язання можуть бути
оформлені векселями, заставними, договорами відступлення права вимоги, позики та в інший спосіб,
не заборонений законодавством.
Фонд має право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштів Фонду можуть надаватися
тільки юридичним особам за умови, що не менш як 10 відсотків статутного капіталу відповідної
юридичної особи належить Фонду.
Права вимоги можуть бути залучені виключно до складу активів венчурного фонду та лише за
кредитними договорами. Залучення компанією з управління активами до складу активів венчурного
фонду прав вимоги за кредитними договорами здійснюється шляхом укладення з банківською
установою договорів відступлення права вимоги. Предметом договору відступлення права вимоги
може бути право вимоги за кредитним договором, оцінка вартості якого проведена банківською
установою з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов'язань та була здійснена не
пізніше одного місяця до укладання такого договору. Право вимоги за кредитним договором,
укладеним банківською установою з фізичною особою, може бути залучене до складу активів Фонду,
якщо сума наданого такій фізичній особі кредиту становить не менше 1500 мінімальних заробітних
плат у місячному розмірі станом на дату укладення такого договору надання кредиту.
До складу активів Фонду може входити іноземна валюта, у тому числі та, що придбана через
банки, які мають відповідну ліцензію.
Діяльність зі спільного інвестування здійснюється після внесення Товариства до Єдиного
державного реєстру інститутів спільного інвестування та отримання відповідного свідоцтва.
Діяльність із спільного інвестування є виключною діяльністю Товариства.
Учасники
Станом на 31 грудня 2020 року зареєстрованим Учасником Товариства є юридична особа –резидент,
яка володіє її часткою:
Учасники

Резиденство

ТОВ «ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ»

Відсоток
участі
голосуючих акцій,%

резидент

100

2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
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.
Фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, підготовлена у
відповідності до Міжнародних стандартів 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 2020 року,
що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства Фінансів України.
Ця фінансова звітність була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(далі – «МСФЗ») ») з врахуванням змін , внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне
подання інформації в фінансовій звітності, а саме доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої
інформації та керуючись вимогами чинних національних законодавчих та нормативних актів щодо
організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в України, які не
протирічать вимогам МСФЗ.
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Зміни до стандартів, що були випущені та набули чинності з 1 січня 20 року і пізніше
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено зміни
до стандартів, ефективна дата застосування яких наступила з 01 січня 2020 року, а саме:


Концептуальна основа фінансової звітності - у новій редакції оновлено структуру документа,
визначення активів і зобов'язань, а також додано нові положення з оцінки та припинення визнання
активів і зобов'язань, подання і розкриття даних у фінансовій звітності за МСФЗ;


МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» - зміни запроваджують переглянуте визначення бізнесу.



МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових
оцінках та помилки» - зміни уточнюють визначення суттєвості, пояснення до цього визначення та
застосування цього поняття завдяки включенню рекомендацій щодо визначення, які раніше були
наведені в інших стандартах МСФЗ;


МСБО 10 «Події після звітного періоду»;МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та
умовні активи»; МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій»; Посібник з застосування МСФЗ 4 «Договори
страхування»; Основи для висновків до МСФЗ 17 «Страхові контракти» - у всіх випадках
словосполучення «економічні рішення» замінено словом «рішення», а поняття «користувачі»
звужено до «основних користувачів»;


МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»; МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»;
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» - зміни стосуються процентних ставок (такі
як LIBOR, EURIBOR і TIBOR), що використовуються в різних фінансових інструментах: від
іпотечних кредитів до похідних інструментів.
Зазначені зміни не мали впливу на фінансову звітність Товариства.
Нові стандарти, що набудуть чинності з 1 січня 2021 року.
МСФЗ 17 «Страхові контракти» застосовується до першої річної фінансової звітності за період,
що починається з або після 1 січня 2021 року та замінює МСФЗ 4 «Страхові контракти».
МСФЗ 17 буде застосовуватись до всіх видів договорів страхування (тобто страхування життя та
страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування), незалежно від
виду організації, яка випускає їх, а також до певних гарантій і фінансових інструментів з умовами
дискреційної участі. Основна мета МСФЗ 17 полягає в наданні моделі обліку договорів страхування,
яка є більш ефективною і послідовною для страховиків. У відповідності до МСФЗ 17, компаніям
необхідно буде застосовувати модель поточної оцінки, яка передбачає здійснення переоцінки в
кожному звітному періоді. Контракти будуть оцінюватися із застосуванням таких елементів, як:
- дисконтовані грошові потоки, зважені з врахуванням ймовірності;
- коригування на очевидний ризик;
- сервісна маржа за контрактом, яка уявляє собою незароблений прибуток за контрактом, який
визнається рівномірно.
Стандарт дозволяє обирати між визнанням змін в ставках дисконтування у звіті про прибутки та
збитки або безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. Вибір буде відображати те, як страхові
компанії будуть обліковувати свої фінансові активи у відповідності до МСФЗ 9. Дозволяється
використання спрощеного методу розподілу премії для зобов’язань за короткостроковими
контрактами для страхових компаній, які не займаються страхуванням життя. Передбачена
модифікація загальної моделі оцінки для деяких договорів страхування життя, в яких передбачено
участь страхувальників в розподілі доходу від базових активів. Облік виручки буде зіставним з
положеннями МСФЗ 15, окрім депозитних складових. Розрахунок буде здійснюватися на більш
низькому рівні деталізації порівняно з тим, що страхові компанії використовують на даний час.
Вимоги МСФЗ 17 не поширюються на Товариство, у зв’язку з тим, що Товариство не здійснює
страхову діяльність.
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
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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 концептуальну основу для розроблення
стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою
вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
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.
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.
Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником
Товариства 23 липня 2021 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни
до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто
період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.
3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, 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 отримана 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.
Загальні положення облікових політик
Основа формування облікових політик
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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.
Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
Баланс (Звіт про фінансовий стан) – відображається інформація про фінансове становище
Товариства на певну дату.
Звіт про фінансові результати - відображається інформація про доходи, витрати та фінансові
результати діяльності за звітний період.
Звіт про рух грошових коштів - відображається інформація про зміни у власному капіталі
протягом звітного періоду.
Звіт про власний капітал - відображається інформація про надходження і вибуття грошових
коштів унаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного періоду.
Примітки - розкривається інформації про діяльність Товариства.
Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або
збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з
яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на
збут або адміністративну діяльність. 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.
Облікові політики щодо фінансових інструментів
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.
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 за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку
або збитку;
•

фінансові активи за амортизованою вартістю.

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов’язань:


фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
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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.
При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:
а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та
б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове
взяте зобов’язання) визнають у прибутку або збитку.
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою
одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують грошові
потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом,
який обліковується за амортизованою вартістю.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у
відповідних розділах облікової політики.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.
Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку
погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в
національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, якою є національна валюта
України – гривня.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання
активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка
дорівнює їх номінальній вартості.
Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за
амортизованою собівартістю.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється
у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути
класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію
банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу
припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
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.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи
метод ефективного відсотка.
Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька
ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових
інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну якість
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інструмента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також
залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій здійснюватимуться платежі.
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у
розмірі, що дорівнює:
- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не
зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;
- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний
ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс і з моменту первісного визнання.
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними
грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і грошовими
потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.
Кредитний ризик за активами у разі наявності прострочки платежу тривалістю 30 днів і більше, і
вказує на дефолт за активом, якщо прострочка платежу за ним перевищує 90 днів («приймається
спростовне припущення» про це). Товариство може спростувати це припущення, якщо воно має
розумно необхідну та підтверджувану інформацію, що може бути одержана без надмірних витрат або
зусиль, котра показує, що кредитний ризик із моменту первісного визнання не зазнав значного
зростання навіть попри те, що договірні платежі прострочено більш ніж на 30 днів.
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим
інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки
Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання
дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для
виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за
фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим
інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та
підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне
зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом
не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий
інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є
придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані
кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю
очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка
за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або
збиток від зменшення корисності.
Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти
місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно
призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних фінансових інвестицій.
Товариство відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від
знецінення фінансового активу:
- при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу
uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз “стабільний», що присвоюється
рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств
НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитків розраховується в залежності від строку та
умов розміщення (при розміщенні від 1 до 3-х місяців – розмір збитку складає 0%, від 3-х місяців
до 1 року – 1% від суми розміщення, більше 1 року – 2%);
- при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний
рівень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру
уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитку
розраховується у розмірі від 7% до 20% від суми вкладу в залежності в розміру ризиків.
Дебіторська заборгованість
8

Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає стороною
договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.
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.
Суттєвим визнається вплив, якщо дисконтова на вартість відрізняється більше ніж на 10 % від
первісної вартості.
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінку у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом
організатора торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості
активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за
відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на
користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу,
приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість,
максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих
вхідних даних.
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.
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.
Інвестиції в інструменти капіталу
Інвестиції в інструменти капіталу Товариство при первинному визнанні може класифікувати як
такі, що утримуються для отримання дивідендів та впливу на управління операційною діяльністю
об’єкта інвестування, так і для торгівлі.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю, результати від зміни
справедливої вартості визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
Товариство під час первісного визнання певних інвестицій в інструменти власного капіталу, що
не утримуються для торгівлі, може прийняти безвідкличне рішення про відображення подальших
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змін справедливої вартості в іншому сукупному доході. Дивіденди на такі інвестиції визнаються в
прибутку або збитку.
Справедлива вартість інструментів капіталу, що обертаються на організованих ринках,
оцінюється за мінімальним офіційним біржовим курсом організаторів торгів, що склався на дату
оцінки (1-й рівень ієрархії).
Оцінка інструментів капіталу, що не включені до біржових списків організаторів торгівлі
здійснюється виходячи ціни викупу, встановленої рішенням загальних зборів акціонерів такого
емітенту (2-й рівень ієрархії).
В разі відсутності інформації по першому й другому рівню ієрархії оцінка справедливої вартості
інструментів капіталу здійснюється незалежним оцінювачем при дотриманні двох критеріїв:
- розмір володіння в статутному капіталі емітента становить 20 і більше відсотків, та
- вартість активу, що підлягає переоцінці становить 20 і більше відсотків від вартості активів
Товариства на дату переоцінки.
У випадку, коли визначення справедливої вартості інструментів капіталу не можливе жодним з
перерахованих способів їх справедлива вартість дорівнює останній балансовій вартості, якщо не має
об'єктивних свідчень зворотного.
Акції українських емітентів, що не мають обігу на організованому ринку та фінансову звітність
яких отримати неможливо, а також паї/частки товариств, фінансову звітність яких отримати
неможливо оцінюються за нульовою вартістю.
Справедлива вартість цінних паперів емітентів, 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.
Справедлива вартість інструменту капіталу товариств, щодо яких розпочато процедуру
банкрутства, дорівнює нулю.
В окремій фінансовій звітності інвестиції в спільні, асоційовані та дочірні підприємства
оцінюються за методом участі в капіталі.
Зобов'язання
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає стороною
договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижче
наведених ознак:

Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає
погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;

Керівництво Товариства 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.
Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за
сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Суттєвим визнається вплив, якщо дисконтована вартість відрізняється більше ніж на 10% від
первісної вартості.
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.
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Облікова політика щодо основних засобів та нематеріальних активів
Визнання та оцінка основних засобів
Основні засоби - це матеріальні активи, які Товариство утримує з ціллю використання їх в своїй
діяльності, постачанні товарів, наданні послуг чи реалізації своїх адміністративних цілей, очікуваний
термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. При визнанні та обліку
основних засобів Товариство керується МСФЗ № 16 «Основні засоби».
Об'єкт основних засобів слід визнавати активом, якщо:
а) Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання;
б) його вартість можна достовірно оцінити.
Рівень суттєвості для статті «Основні засоби» в фінансовій звітності складає 20 000,00 грн.
Об’єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, під час зарахування на баланс
оцінюються за їх собівартістю. Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об’єкт.
Облік основних засобів ведеться на рахунку 10 з розподілом по субрахункам, враховуючи
нижчезазначені групи.
Собівартість об'єкта основних засобів включає усі витрати, що пов’язані з придбанням,
доставкою, установкою і приведенням його в стан, придатний до експлуатації.
Після первісного визнання об'єктів основних засобів їх подальший облік здійснюється за
первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків
від зменшення корисності.
Визнані об’єкти основних засобів класифікуються в наступні групи:
земельні ділянки
будівлі, споруди, передавальні пристрої;
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;
машини та обладнання, що не ввійшли до попередньої групи;
транспортні засоби;
інструменти, прилади, інвентар (меблі);
інші основні засоби.
Подальші витрати
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне
обслуговування, 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.
Амортизація основних засобів
Усі об’єкти основних засобів підлягають амортизації (крім землі). Амортизацію об’єкта основних
засобів починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений до місця
розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений
управлінським персоналом.
Амортизацію основних засобів Товариство нараховує із застосуванням прямолінійного методу, за
яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на строк корисного
використання об’єкта основних засобів.
Ліквідаційна вартість активу дорівнює нулю.
Строки корисного використання необоротних активів та норми амортизації:
будівлі, споруди, передавальні пристрої - 20 років (річна норма амортизації 5%);
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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
- 2-5 років (річна норма амортизації 50-20%);
машини та обладнання, що не ввійшли до попередньої групи - 5 років (річна норма амортизації
20%);
інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4-5 років (річна норма амортизації 25-20%);
інші основні засоби - 4-10 років (річна норма амортизації 10-25%).
Припинення визнання балансової вартості об’єкта основних засобів відбувається після його
вибуття або коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання (вибуття).
Земля та незавершені капітальні вкладення не амортизуються.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нараховується
прямолінійним методом протягом строку корисного використання нематеріальних активів.
Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав,
амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
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.
Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
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 визнається 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.
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.
Товариством прийнято рішення перегляд справедливої вартості 1 раз на рік, станом на 31 грудня
року, що закінчується, з залученням незалежних оцінювачів та виходячи з ринкової вартості.
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.
Протягом звітного року інвестиційна нерухомість в активах Товариства не обліковувалась.
Облікові політики щодо податку на прибуток
Активи Фонду, що належать інвесторам на праві спільної часткової власності, перебувають в
управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її
господарської діяльності.
Активи інституту спільно інвестування – це сукупність майна, корпоративних прав та вимог,
сформована за рахунок коштів спільного інвестування.
Згідно пункту 141.6.1 звільняються від оподаткування кощти 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 інститут спільного інвестування (відсотки за позиками, орендні(лізингові) платежі, роялті
тощо).
Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
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.
Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати винагороди голові та членам наглядової ради як
витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.
Пенсійні зобов'язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із винагород членів
наглядової ради до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із
поточних нарахувань винагороди, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані
послуги, що надають право на одержання внесків, та зароблена відповідна платня.
Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності
Доходи та витрати
Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє
зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові. Актив
передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.
Для визнання доходу Товариство застосовує п’яти крокову модель:
а) ідентифікує договір (контракт);
б) ідентифікує окремі зобов’язання щодо виконання в межах укладеного договору;
в) визначає ціну договору (операції);
г) розподіляє ціну договору (операції) між зобов’язаннями щодо виконання;
д) визнає дохід, коли (або в міру того, як) вона виконує (задовольняє) зобов’язання щодо виконання.
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Товариство визнає одиницею обліку виручки окремий договір (контракт).
Товариство обліковує договір з клієнтом, який належить до сфери застосування цього стандарту,
тільки тоді, коли виконуються всі перелічені далі критерії (параграф 9 МСФЗ 15):
а) сторони договору схвалили договір (письмово, усно чи у відповідності з іншою звичною
практикою ведення бізнесу) і готові виконувати свої зобов'язання;
б) Товариство може визначити права кожної сторони відносно товарів або послуг, які будуть
передаватися;
в) Товариство може визначити умови оплати за товари або послуги, які будуть передаватися;
г) договір має комерційну сутність (тобто очікується, що ризик, час або величина майбутніх
грошових потоків Товариство зміняться внаслідок договору); та
д) цілком ймовірно, що Товариство отримає компенсацію, на яку вона матиме право в обмін на
товари або послуги, які будуть передані клієнту.
Товариство щокварталу аналізує угоди на відповідність критеріям визнання контрактами.
Коли якась частина договору виконана, Товариство відображає договір у звіті про фінансовий
стан якконтрактний активабоконтрактне зобов'язання,залежно від співвідношення між виконанням
Товариством свого зобов’язання за договором та оплатою, здійсненою клієнтом. Товариство
відображає будь-які безумовні права на компенсацію окремо як дебіторську заборгованість (параграф
105 МСФЗ 15).
Після первісного визнання дебіторської заборгованості внаслідок договору з клієнтом будь-яка
різниця між оцінкою дебіторської заборгованості відповідно до МСФЗ 9 та відповідної визнаної суми
доходу подаються як витрати (наприклад, як збиток від зменшення корисності) (параграф 108 МСФЗ
15).
Товариство відображає контрактне зобов’язання в момент здійснення платежу клієнтом або в
момент, коли такий платіж підлягає сплаті (залежно від того, яка дата раніше), якщо клієнт
компенсує Товариству вартість активу/послуги або у Товариства є безумовне право на суму
компенсації (дебіторська заборгованість) до дати фактичного надання послуги клієнту.
Товариство відображає контрактний актив, за винятком сум, які відображаються як дебіторська
заборгованість, якщо Товариство передає активи або надає послуги клієнту до того, як клієнт
компенсує їх вартість, або до дати, коли компенсація підлягатиме сплаті клієнтом.
Для обліку контрактних активів та контрактних зобов’язань Товариство використовує рахунок
376.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів, є ймовірність, що
економічні вигоди, пов’язанні з дивідендами, надійдуть до Товариства та суму дивідендів можна
достовірно оцінити.
Дохід від продажу фінансових активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх
наведених далі умов:
а) Товариство передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового
активу;
б) Товариство передало покупцеві ризики та переваги від володіння, пов’язані з фінансовим
активом;
в) 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;
г) суму доходу можна достовірно оцінити;
д) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
е) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
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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.
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.
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.
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. 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 справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за
монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу.
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.
Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
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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;

форму;

відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну



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 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.
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».
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 розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень
щодо справедливої вартості фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої
вартості першого рівня. Товариство планує використовувати оцінки, які базуються на професійній
компетенції оцінювачів залучених зовнішніх експертних оцінок.
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.
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
має визначатися з урахуванням трьох факторів:
а) вартості грошей у часі;
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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.
Поточну дебіторську заборгованість, в тому числі видані позики, без встановленої ставки
відсотка Товариство оцінює за первісною сумою, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. Рівень
суттєвості для дисконтування такої заборгованості передбачено в розмірі 10 % від її номінальної
суми.
Поріг суттєвості для дисконтування депозитів базується на відхиленнях дисконтованих грошових
потоків, який складає 10 %.
Товариством прийнято рішення середньозважену ставку дисконтування встановити у розмірі
середньозваженої ставка за портфелем банківських депозитів у національній валюті в банках за
календарний місяць що передує даті розрахунку дисконтованої вартості На кінець звітного року
ставка дисконтування визнана у розмірі 3,8%. Інформація, що використана для визначення
середньозваженої
ставки
одержана
з
офіційного
сайту
НБУ
за
посиланням
https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fsрозділ “Вартість строкових депозитів
“.
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.
5.РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯСПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ
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.
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Класи активів та
зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю
Грошові кошти

Інструменти
капіталу

Дебіторська
заборгованість

Методики оцінювання

Первісна та подальша оцінка
грошових коштів здійснюється за
справедливою вартістю, яка
дорівнює їх номінальній вартості
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 дебіторської
заборгованості здійснюється за
справедливою вартістю. Після
первісного визнання подальша
оцінка дебіторської заборгованості
відбувається за амортизованою
вартістю.

Нематеріальні
активи

Первісна оцінка нематеріальних
активів здійснюється за
собівартістю, подальша – за
справедливою вартістю

Метод
оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)

Вхідні дані

Ринковий

Офіційні курси НБУ

Ринковий

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на
дату оцінки, за
відсутності визначеного
біржового курсу на дату
оцінки,
використовуються ціни
закриття біржового
торгового дня

Дохідний

Контрактне право,
ймовірність погашення,
очікувані вхідні грошові
потоки

Ринковий

Аналогічні активи,
експертні звіти з оцінки

6.РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ ПОДАНІ У ФІНАНСОВИХ
ЗВІТАХ
Поточні фінансові активи
До поточних фінансових інвестицій Товариства належать частка в статутному капіталі та облігації
інших підприємств, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
В балансі Товариства поточні фінансові інвестиції відображені наступним чином:

Активи

Облігації ТОВ
"Пісківський завод
скловиробів",
сер.А,UA4000202220
Частка в СК ТОВ
"ГеоІнвест Груп" 100%
Акції ПрАТ "Київський

Продаж

Залишки
станом на
30.09.2021р.в
тис.грн

Стаття
(статті) у
прибутку або
збитку, у якій
прибутки або
збитки
визнані

0

7101

0

0

3045

0

0

3045

0

0

90

0

90

Станом на
01.01.2021р.в
тис.грн

Придбання

7101

18

завод
електротранспорту"
UA400014513
Частка у ТОВ
"ДЕВЕЛОП ЛЕНД"
100%
Частка у ТОВ
"ФІНАНС ЕЛІТ
КОМПАНІ" 15% 1650000,00
Всього

0

15225

0

15225

0

3486

0

3486

10146

18801

7101

21846

0

.Поточні фінансові інвестиції відображені за собівартістю, так як немає вхідної інформації для
переоцінки.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за станом на 30 вересня 2021 та 31 грудня 2020 років представлені
таким чином:
АКТИВ

Станом на 30 вересня
2021, тис.грн.

Станом на 31 грудня
2020, тис.грн.

Дебіторська заборгованість за продукці ю,
товари, роботи, послуги

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за
виданими авансами

4

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками: з
бюджетом

9

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів

10455

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

673656

23068

Очікувані кредитні збитки щодо дебіторської
заборгованості

(1537)

(2999)

Балансова вартість всього:

685661

20069

Інша поточна дебіторська заборгованість в сумі 673656 тис. грн., складається переважно
заборгованості за частки у статутному капіталі, за цінні папери та позики.
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Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. Товариство проводить аналіз та
оцінку рівня кредитного ризику з використанням індивідуального підходу. Для розрахунку
очікуваних кредитних збитків Товариством прийнято рішення користуватись показником коефіцієнта
обов’язкових
резервів
в
Україні,
що
складає
6.5%
(інформація
з
сайту
https://www.ceicdata.com/en/indicator/ukraine/reserve-requirement-ratio).
На 30.09.2021 було розраховано та визнано Резерви під очікувані кредитні ризики за
дебіторською заборгованістю в сумі 1 537 тис.грн.;
Товариство проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику з використанням індивідуального
підходу. Для розрахунку очікуваних кредитних збитків Товариство прийнято рішення користуватись
показником коефіцієнта обов’язкових резервів в Україні, що складає 10% (інформація з сайту
https://www.ceicdata.com/en/indicator/ukraine/reserve-requirement-ratio). У зв’язку з тим, що
заборгованість по деякій заборгованості прострочена, Товариство визнає рівень ризику за такими
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заборгованостями, як середній, ризик настання дефолту оцінює у розмірі 13%, розмір
недоотриманого грошового потоку у розмірі 100 %.
Грошові кошти
Станом на 30.09.2021 р. на поточному рахунку у банку обліковуються за номінальною вартістю
грошові кошти на суму 660тис. грн. , що складається з:

Вид
рахунку

Банк

Валюта
рахунку

Сума коштів на
30.09.2021 р.,
грн.

Сума коштів на
31.12.2020 р.,
грн.

поточний

АТ «ОТП банк»

грн

66 150,97

3 329 239,12

поточний

ПАТ «МІБ»

грн

0,00

0

66 150,97

3 329 239,12

Разом:

Грошові кошти розміщенні в банках, що мають високий рівень надійності за даними рейтингу
стійкості банків від порталу «Мінфін» - це щоквартальна оцінка діяльності банків на підставі
інформації з офіційних і відкритих джерел.
Станом на 30 вересня 2021 року, коштів, розміщених на депозитних рахунках Товариство не має.
Поточні зобов’язання
Станом на 30 вересня 2021 року кредиторська заборгованість представлена наступним чином:
Показники
Поточна кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги

30 вересня 2021,
тис.грн.

31 грудня 2020,
тис.грн.

50

51

4

1

Інші поточні зобов’язання

3045

3 045

Всього кредиторська заборгованість

3099

Розрахунки з бюджетом
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками

3 097

Станом на 30.09.2021 р. поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, складає
50 тис. грн. - це поточні зобов’язання з винагороди по управлінню активами за вересень 2021 року.
Заборгованість за розрахунками з бюджетом в розмірі 4 тис. грн. складається з нарахованого
податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки за 2 кв. 2021 року.
Інші поточні зобов’язання – це кредиторська заборгованість:
- СИСТЕМОІЛ ЕНЕРДЖІ СіВай ЛІМІТЕД в розмірі 3045 тис. грн. за частку ТОВ "ГеоІнвест
Груп";
Доходи
Доходи Товариства за 9 місяців 2021 року розподілилися за наступними елементами:

20

за 9 місяців
2021року
тис.грн.
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме продаж

0

Інші операційні доходи

53
Відсотковий дохід за залишками коштів в банках

53

Інші доходи, в т. ч.

9840
визнання доходу від відновлення корисності активів

2739

від продажу ЦП

7 101

Інші фінансові доходи, проценти

24063

Разом

33956

Витрати
Витрати Товариства у періоді 9 місяців 2021 року розподілилися за наступними елементами:
за 9 місяців
2021року
тис.грн.
Собівартість реалізованої квартири

0

Адміністративні витрати

541

Інші операційні витрати

1277

Фінансові витрати за договором оренди

0

Інші витрати, в т. ч.

7101

Собівартість ЦП

7 101

Разом

8919

Адміністративні витрати
Основні витрати Товариства, що пов’язані із здійсненням її господарської діяльності є
адміністративні витрати. Загальний розмір цих витрат за період 9 місяців 2021 року, складає 541 тис.
грн., які розподіляються за наступними елементами:
за 9 місяців
2021року
тис.грн.
Винагорода КУА

450

Аудиторські послуги

26

Амортизація активу з права користування

0

Депозитарні послуги

14

Податки і збори

4

Послуги нотаріуса

8

Послуги з інформатизації

2

Послуги банку

7

Комунальні послуги

21

Інші послуги

9
21

Разом

541

Фінансові результати
За результатом всіх видів діяльності в періоді 9 місяців 2021 року році Товариство отримало
прибуток в розмірі 25 037 тис. грн.
Власний капітал
Станом на 30 вересня 2021 року зареєстрований Статутний капітал Публічне акціонерне
товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СІРІУС»
становить 125 000 тис. грн., що відповідає нормам чинного законодавства та встановленим
нормативам.
Структура власного капіталу наступна:
Станом на 9
масяців 2021
рік
тис.грн

Станом на
31.12.2020
ріктис.грн.

Зареєстрований (пайовий) капітал

125 000

125 000

Додатковий капітал (емісійний дохід)

652 384

26 928

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

122 546

97 509

Неоплачений капітал

(73 912)

(116 159)

(102 830)

(102 830)

723188

30 448

Вилучений капітал
Усього
7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ

Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливість контролювати
іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень
іншою стороною.
Операції між пов’язаними сторонами
незалежно від стягування плати.

- передбачають передачу ресурсів або зобов’язань,

Спільний контроль – зафіксоване угодою розподілення прав контролю.
Пов’язані сторони Товариства включають акціонерів, ключовий управлінський персонал,
підприємства, які мають спільних власників та перебувають під спільним контролем, підприємства,
що перебувають під контролем ключового управлінського персоналу, а також компанії, стосовно
яких у Товариства є істотний вплив.
Наведена нижче таблиця містить інформацію про пов'язані сторони за період з 01.01.2021р. по
30.09.2021р.:
П.І.Б. фізичної особи або
найменування юридичної особи
ТОВ «ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ»
(ЄДРПОУ 42746155)
ТОВ «ІНВЕСТКАПІТАЛ ЛТД»
(ЄДРПОУ 42738851)
Бойко Олег Юрійович (РНОКПП
2437412497)
Налєсна Олена Геннадіївна
(РНОКПП 2437412497)

Характер відношень між
зв’язаними сторонами*
учасник (100%) з 02.12.2020 р.
через володіння в ТОВ
«ФІНАНС ЕЛІТ КОМПАНІ»
часткою в 100%
через володіння в ТОВ
«ІНВЕСТКАПІТАЛ ЛТД»
часткою в 100%
Керівник з 03.12.2020 р.
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Оцінка можливої наявності проведення операцій з пов’язаними сторонами проводиться
Товариством в кожному фінансовому році за допомогою аналізу балансу відповідної пов'язаної
сторони та стану ринку, на якому така сторона веде діяльність.
8. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Умовні зобов'язання
Податкове законодавство та умови регулювання в Україні
Уряд України продовжує реформу економічної і комерційної інфраструктури в процесі
переходу до ринкової економіки. У результаті законодавство, що впливає на діяльність підприємств,
продовжує швидко змінюватися. Ці зміни характеризуються неясними формулюваннями, наявністю
різних тлумачень і сформованою практикою винесення довільних рішень з боку влади.
Інтерпретація керівництвом такого законодавства стосовно діяльності Компанії може бути
оскаржена відповідними контролюючими органами. Зокрема, податкові органи займають фіскальну
позицію при інтерпретації законодавства і визначенні розміру податків, і в результаті, можливо, що
операції та діяльність, які раніше не оскаржувалися, будуть оскаржені. Отже, можуть бути
донараховані податки, штрафи і пені. Три роки, що передують звітному, є відкритими для перевірки
податковими органами.
Керівництво вважає, що Компанія нарахувала всі податки, що стосуються діяльності Компанії. У
ситуаціях невизначеності Компанія здійснила нарахування податкових зобов'язань, виходячи з
оцінки керівництвом імовірної величини відтоку ресурсів, які будуть потрібні для погашення таких
зобов'язань. Керівництво Компанії, ґрунтуючись на трактуванні податкового законодавства, вважає,
що зобов'язання з податків відображені в повному обсязі. Тим не менш, податкові та інші державні
органи можуть по-іншому трактувати положення чинного податкового законодавства, і відмінності
в трактуванні можуть мати істотні наслідки.
9. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Фінансові активи та фінансові зобов'язання Товариства піддаються наступним фінансовим
ризикам:
ринковий ризик, який включає ціну, відсоткову ставку та валютні ризики, кредитний ризик і
ризик ліквідності.
Для того щоб обмежити вище зазначені ризики, при виборі фінансових інструментів політика
Товариства базується на високому рівні контролю з боку працівників Товариства з урахуванням
вимог чинного законодавства України. Товариство мінімізує ризики диверсифікацій свого
інвестиційного портфелю, аналізує фінансові активи перед їх покупкою і відстежує подальшу
інформацію про ці активи, вкладаючи більшість своїх інвестицій з високими рейтингами надійності.
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.
Кредитний ризик
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, дебіторська заборгованість (в т.ч. позики)
Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка кредитоспроможності
контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація
щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Для розрахунку кредитного ризику
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Товариство
користувалося
даними,
що
розміщені
на
сайті
(https://www.ceicdata.com/en/indicator/ukraine/reserve-requirement-ratio), згідно даних про коефіцієнт
обов’язкових резервів в Україні був встановлений на рівні 10%.
Станом на 30.09.2021 р. кредитний ризик по фінансовим активам, що оцінюються за
амортизованою собівартістю, є середній, що підтверджується чинниками, які враховують специфіку
контрагентів, загальні економічні умови та оцінку як поточного, так і прогнозного напрямків зміни
умов станом на звітну дату.
До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить:
-

встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах;

-

диверсифікацію структури активів;

-

аналіз платоспроможності контрагентів;

-

здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої
дебіторської заборгованості.

У Товариства для внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків
створені: система управління ризиками, внутрішній аудит (контроль).
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 .

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. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та
інші фінансові інструменти.
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.
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
Компанії, 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.
Для того щоб обмежити вище зазначені ризики, при виборі фінансових інструментів політика
Компанії базується на високому рівні контролю з боку працівників Компанії з урахуванням вимог
чинного законодавства України. Компанія мінімізує ризики диверсифікацій свого інвестиційного
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портфелю, аналізує фінансові активи перед їх покупкою і відстежує подальшу інформацію про ці
активи, вкладаючи більшість своїх інвестицій з високими рейтингами надійності.
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.
10. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Після звітної дати (30 вересня 2021 року) не відбулося жодних подій, які справили б істотний
вплив на показники фінансової звітності Компанії та вимагають розкриття інформації в примітках до
цієї фінансової звітності.

Керівник
АТ «ЗНВКІФ «СІРІУС»

Налєсна О.Г.

Директор
ТОВ «КУА « ДМ КАПІТАЛ»

Яковлєва М.Г.

Головний бухгалтер
ТОВ «КУА « ДМ КАПІТАЛ»

Лукашенко О.М.

25

