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

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПАТ ЗНКІФ"Старокиївська Нерухомість" _____________________________________ __ за ЄДРПОУ
Територія Шевченківський район м. Києва _____ ______________________за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання акціонерне товариство_______________________ за КОПФГ
Вид економічної діяльності _________________________________________________________ за КВЕД
Середня кількість працівників 1
Адреса, телефон 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10, 490-28-96__________________________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку " V "  у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнароднимистандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 Грудня 2018 р.

Форма №1 код за Д К уД | 1ÖU1UU1

Актив Код На початок звітного На кінець звітного
рядка періоду періоду

1 2 3 4
1. Необоротні активи

Нематеріальні активи
1000 _ _

первісна вартість 1001 - -
накопичена амортизація 1002

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 - -

первісна вартість 1011 - -
знос 1012

Інвестиційна нерухомість 1015 - 182
первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - 185
знос інвестиційної нерухомості 1017 (3)

Довгострокові біологічні активи 1020 - -
первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 - -

інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 60 70
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -
Інші необоротні активи 1090 -
Усього за розділом 1 1095 60 252

II. Оборотні активи
Запаси

1100 . _
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -

Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 1130 - -

з бюджетом 1135 - -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих 
доходів 1140 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 
розрахунків 1145 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1937 366
Поточні фінансові інвестиції 1160 47 1149
Гроші та їх еквіваленти 1165 49 48

Готівка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 49 48

Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань 1181 - -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
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резервах незароблених премій 1183 - -
інших страхових резервах 1184 - -

Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 2033 1563

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 - -

Баланс 1300 2093 1815

Пасив
КОД

рядка
на початок 

звітного періоду
на кінець звітного 

періоду
і 1 3 ч

1. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400 50450 50450
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 587 587

Емісійний дохід 1411 587 587
Накопичені курсові різниці 1412 - -

Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 428) (467)
Неоплачений капітал 1425 (47125) (47125)
Вилучений капітал 1430 (1631) (1631)
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом 1 1495 1853 1814

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 _ _
Пенсійні зобов'язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -

Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -

у тому числі: 
резерв довгострокових зобов'язань 1531 - - -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -
інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 - -

III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 _ _
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -

товари, роботи, послуги 1615 240 1
розрахунками з бюджетом 1620 - -
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - -
1 Іоточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 1640 - -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховикіе. т 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 - -
Усього за розділом III 1695 240 1

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними а к^ и в ^ ц д  
утримуваними для продаж#, ¥? групами вибуття\-з\\ 1700 • -

V. Чиста вартість активів нед^рісанногр пенсійного фонду 1800 • -
Баланс 1900 2093 1815

/керівник ^  /Отченаш В. А. /

Головний бухгалтер _________________/ /
(ПІДПИС) 1

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



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

_  КОДИ'
Дата(рік, місяць, число)

Підприємство ПАТ ЗНКІФ"Старокиївська Нерухомість"__________________________за ЄДРПОУ
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 р.

Форма №2 Код за ДКУД | 1801003 ~ |
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

2019|01101
34487537

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3“ 1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 - -
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
Премії підписані, валова сума 2011 - -
Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 - -
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий :
прибуток 2090 _ _
збиток 2095 - -
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов'язань 2105 - -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -
Інші операційні доходи 2120 21 1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 - -

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 - -

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 - -
Адміністративні витрати 2130 (72) (64)
Витрати на збут 2150 - -
Інші операційні витрати 2180 (7) -
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 - -
Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 - -

Фінансовий результат від операційної діяльності
прибуток 2190 .

збиток 2195 (58) (63)
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 17 -
Інші доходи 2240 2 -

Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 - (33)
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 - (31)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 .

збиток 2295 (39) (127)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
І Ірибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 .

і /

збиток 2355 (39) (127)
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -

Накопичені курсові різниці 2410 - -

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 - -
Інший сукупний дохід 2445 - -



Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -39 -127

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

“ Ч " 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 - -
Відрахування на соціальні заходи 2510 - -
Амортизація 2515 3 -
Інші операційні витрати 2520 76 64
Разом 2550 79 64

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

Г " : 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (приток) на одну пррсту аМдію 2615 - -

Дивіденди на одну просту^кціюг^ 2650 - -

/керівник

Головний бухгалтер
(підпис)

(підпис)

/ Отченаш В. А. /

/ /

е н і

І



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

Дата (рік, місяць, число)

"Підприємство " + ПАТ ЗНКІФ"Старокиївська Нерухомість" за ЄДРПСЛ
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)
за 2018 р. __________

Форма №3 за ДКУД |^8£2£04^

Стаття Код
рядка За звітний період За аналогічний період 

попереднього року
і 2 —3“ 4

1. Рух коштів у результаті операційної д іяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -

Цільового фінансування ЗОЮ - -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - 1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 5 -
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - -
Надходження від операційної оренди 3040 14 -
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 - -
Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -
Інші надходження 3095 - -
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (307) (54)
Праці 3105
Відрахувань на соціальні заходи 3110
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (1)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (1)
Витрачання на оплату авансів 3135
Витрачання на оплату повернення авансів 3140
Витрачання на оплату цільових внесків 3145
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155
Інші витрачання 3190
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -289 -53

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 3200 102
необоротних активів 3205 - -

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215
дивідендів 3220 7 -

Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської 
одиниці 3235 - -

Інші надходження 3250 802 -
Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 3255 (521)
необоротних активів 3260

Виплати за деривативами 3270
Витрачання на надання позик 3275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншоі 
■осподарської одиниці 3280

Інші платежі 3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 288 102
пі. кух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305 - -

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 - -

Інші надходження 3340 - -

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355
Витрачання на сплату відсотків 3360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365

КОДИ
2019101 |01 

34487537



Форма №3 заДКУД І 1801004
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370
витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 3375

Інші платежі 3390
"ІИ І^ ІИ И  Р У Х  к и ш  1115 В ІД  ф ІН с І І1(« и и О І Д 1 п П Ь п О С ! ( к ;ч
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -1 49
Залишок коштів на початок року’ ’ 3405 49 -
Вплив зміни валютних курсівиа^зтйьюкздштіб V і 3410 - -
Залишок коштів на кінець рс \ а'\ \ 3415 48 49

Керівник

Головний бухгалтер

> ...

н д

"V  Отченаш  В. А. / 

" / /



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

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПАТ ЗНКІФ"Старокиївська Нерухомість" за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про власний капітал 
за 2018 р.

Форма № 4 Код за ДКУД Ш І Ш Ь

Стаття Код
рядка

Зареєстро
ваний

(пайовий)
капітал

Капітал у 
дооцін

ках

Додатко
вий

капітал

Резерв
ний

капітал

Нерозпо
ділений

прибуток
(непокри

тий
збиток)

Неогла- 
чен чй 
капі ал

Вилу
чений
капітал

Всього

Ч 2 3 4 5 6 " 7 8 9 10
Залишок 
на початок року 4000 50450 587 (428) (47125) (1631) 1853
Коригування :

Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на 
початок року 4095 50450 587 (428) (47125) (1631) 1853
Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 4100 (39) (39)

Інший сукупний дохід за 
звітний період

4110

[Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111

Цооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів 4112

Накопичені курсові різниці 4113
частка іншого сукупного 
цоходу асоційованих і 
спільних підприємств

4114

Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку :
Виплати власникам 
(дивіденди) 4200

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205

Відрахування до резервного 
капіталу 4210

иума чистого прибутку, на
лежна до бюджету відпо
відно до законодавства

4215

иума чистого приоутку на 
гтворення спеціальних 
(цільових) фондів

4220

иума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 4225

Внески учасників :
Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -

ьилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270

Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної 
вартості акцій 4280

Інші зміни в капіталі 4290 ■«<
і іридоання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві,.----

4І/
Разом змін в кзя іїїіл к ''' 42(9в̂ (39) (39)
Залишок на кійець р о д у ^ ,4300' 50450 ж 587 (467) (47125) (1631) 1814

/керівник С  — ^ ^ Ш й і :і«!і7 Ч # _Т 0)тченаш  В. А. /

Головний бухгалтер / /

Коди
але |Ш |Ц1 

34487537



Примітки до фінансової звітності за рік, шо закінчився 31 грудня 2018 р. 
ПАТ «ЗНКІФ «СТАРОКИЇВСЬКА НЕРУХОМІСТЬ» (код 34487537)

Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік, 
який закінчився 31 грудня 2018року

тис. грн. Примітки Рік, що закінчився 31 грудня

2018 2017

1 2 3 4
Інші операційні доходи 21 1
Адміністративні витрати 6.1 (72) (64)
Інші доходи 6.2 19 -
Інші витрати 6.2 (7) (64)
ЗБИТОК ЗА РІК (39) (127)
Усього: СУКУПНИЙ ЗБИТОК ЗА РІК (39) (127)
п

Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2018 року

тис. грн. Примітки 31 грудня 2018 31 грудня 2017

1 2 3 4
АКТИВИ
Непоточні активи
Інвестиційна нерухомість 6.3 182 -
Довгострокова дебіторська заборгованність 6.3 70 60
Поточні активи
Торговельна та інша дебіторська аборгованність 6.4 366 1937
Поточні фінансові інвестиції 6.5 1149 47
Гроші та їх еквіваленти 48 49
Усього активи 1815 2093

Власний капітал та зобовязання
Власний капітал
Статутний капітал 6.7,6.10 50450 50450
Додатковий капітал 6.10 587 587
Нерозподілені прибутки 6.10 (467) (428)
Неоплачений капітал 6.10 (47125) (47125)
Вилучений капітал 6.10 (1631) (1631)
Усього капітал 1814 1853
Торговельна та інша кредиторська заборгованність 6.8 1 240
Всього зобовязань 1 240
Разом власний капітал та зобовязання

1815 2093

Звіт про зміни в капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року

тис. грн. Статутний
капітал

Додатковий
капітал

Нерозподілені
прибутки

Неоплачений
капітал

Вилу
чений

капітал

У сього 
власний 
капітал

Залишок на 31 грудня 2016 року 50450 587 (301) (47125) (1631) 1980
Усього сукупний прибуток за рік - (127) - (127)
Залишок на 31 грудня 2017року 50450 587 (428) (47125) (1631) 1853
Усього сукупний прибуток за рік - (39) - (39)
Залишок на 31 грудня 2018року 50450 587 (467) (47125) (1631) 1814

Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

тис. грн.
Примітки

Рік, що закінчився 31 грудня

2018 2017

1 2 3 4
1 .Операційна діяльність 6.9
Надходження від відсотків за залишками коштів 1 1
Надходження від операційної оренди 14
Витрачання на оплату (робіт, послуг) (307) (54)
Зобов’язань з податків і зборів (1)
Чистий рух коштів від операційної діяльності -289 -53
II. Інвестиційна діяльність 6.9
Надходження від продажу

Фінансових інвестицій 102 102
Надхлдження від отримання дивідендів 7
Інші надходження 802

1

І



Витрачання на придбання
Фінансових інвестицій (521) -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 288 102

III. Фінансова діяльність 6.9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 0 0
Чистийрух коштів за звітній період 6.6 -1 49
Залишок коштів на початок періоду 49 -
Залишок коштів на кінець періоду 6.6 48 49

Загальні положення ,,
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТ -ІВНИИ ІНВЕСТИЦІИНИИ ФОНД 
«СТАРОКИІВСЬКА НЕРУХОМІСТЬ» (надалі -  Фонд) було засноване 03.07.2006р. відповідно до чинного законодавства України.
Фонд знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10.
Фонд є закритим недиверсифікованим корпоративним інвестиційним фондом у формі публічного акціонерного товариства.
Управління активами фонду здійснює компанія з управління активами ПрАТ «Автоальянс -  XXI сторіччя»(надалі -  КУА), яка має має 
ліцензію, видану НКЦПФР згідно з рішенням № 2107 від 15.12.2015р., строк дії ліцензії з 22.12.2015 р. — необмежений, на здійснення 
професійної діяльності на фондовому ринку -  діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

Станом на 31 грудня 2018р. та 31 грудня 2017р. акціонерами Фонду були:

Акціонери Фонду

31.12.2018 31.12.2017

% в Статутному 
капіталі

% в Статутному 
капіталі

Юридичні особи 2 (дві)-2017р. .(ЮО-резиденти) 
1(одна)-2018р. (ЮО-резидент)

4,16082 4,16082

Фізичні особи,громадяни України -1(одна)ФО 0,046374 0,046374

Разом 4,207195 4,207195

2. Загальна основа формування фінансової звітності

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Фонду є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового 

стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Фонду для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів 
при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Фонду за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової 
звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ.), видані Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній наЗІ грудня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті 
Міністерства фінансів України.

Підготовлена Фондом фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням 
змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2018 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а 
саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Фонд керувався також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо 
організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

2.2. МСФЗ, які прийняті, але ше не набули чинності.

2.2.1. МСФЗ, які прийняті та набули чинності з 01 січня 2018 р.

Товариство застосувало всі МСФЗ, інтерпретації та поправки до них, що мають ефективну дату 01.01.2018 року, у звітному році. Ефект 
застосування нових та переглянутих стандартів:

Стандарти та 
правки до них

Вплив поправок

МСФЗ (IFRS) 15 
«Виручка за 

контрактами з 
клієнтами»

Фонд застосувала МСФЗ 15 ретроспективно з кумулятивним ефектом первісного застосування, визнаним на дату 
первісного застосування. Фонд укладає контракти з клієнтами на умовах передплати або оплати протягом короткого 
періоду часу, угоди не носять багатокомпонентний характер, Фонд не має програм лояльності та специфічних гарантій, 
тому перше застосування МСФЗ 15 не суттєво вплинуло на фінансовий стан та фінансові результати Фонду.
Фонд має лише фінансові активи і зобов’язання, що обліковувалися за попередньою обліковою політикою відповідно 
до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» за амортизованою вартістю, тому перехід на МСФЗ 9 
«Фінансові інструменти не вплинув на класифікацію і оцінку фінансових активів і зобов’язань, які продовжують 
обліковуватися за амортизованою вартістю.
До фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю, Фонд застосована вимоги МСФЗ 9 щодо 
знецінення. Фонд застосувала спрощений підхід до розрахунку резерву очікуваних кредитних збитків щодо торгової 
дебіторської заборгованості, який передбачає їх оцінку за весь термін дії фінансового інструмента.Застосування моделі 
очікуваних кредитних збитків призвело до більш раннього визнання кредитних збитків і збільшило суму резерву 
стосовно фінансових активів.

МСФЗ 9 
«Фінансові 

інструменти»

Категорія активів 31/12/
2017

Зміни у зв’язку 3 
рекласифікацією

01/01/
2018

Резерв 
сумнівних 
боргів на 

31/12/2017

Перерахунок
резерву

Резерв 
очікуваних 
кредитних 
збитків на 
01/01/2018

Довгострокова
дебіторська
заборгованість

60 60

'

Торговельна
дебіторська
заборгованість ' '

Інша дебіторська 
заборгованість

1937 1937

2



Стандарти та 
правки до них Вплив поправок

1 I I 1 1 1
Станом на 31.12.17 вплив перерахунків резервів по інших дебіторських заборгованностях Фонд вважає несуттєвим на фінансовий стан 
та фінансові результати.

Поправки до
• МСФЗ 2 «Класифікація та оцінка платежів на основі акцій»
• Застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 4 «Страхові контракти -  поправки до МСФЗ 4»
• МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»
• КТМФЗ Інтерпретація 22 «Аванси, сплачені в іноземній валюті»
• МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»
• МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»

не вплинули на фінансовий стан, фінансові результати та фінансову звітність, їх ефект відсутній.

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

Станом на звітну дату опубліковано наступні МСФЗ, зміни до них та інтерпретації, ефективна дата яких не настала:

Стандарти та правки до них Ефективна
дата

МСФЗ 16 «Оренда» - Для орендарів встановлено єдину модель обліку оренди і немає необхідності виїначати 
класифікацію оренди, всі договори оренди відображаються у  звіті про фінансовий стан шляхом визнання активів у  
формі права користування і зобов'язань з оренди. Подвійна модель обліку оренди орендодавцем, класифікація оренди 
визначається на основі критеріїв класифікації, аналогічних МСБО 17 «Оренда», модель обліку фінансової оренди на 
основі підходів до обліку фінансової оренди, аналогічна МСБО 17, вона передбачає визнання чистої і чвестиції в 
оренду, що складається з дебіторської заборгованості з оренди, і залишкового активу, модель обліку операційної 
оренди на основі підходів до обліку операційної оренди, аналогічно МСБО 17. Необов ’язкове звільнення щодо 
короткострокової оренди - тобто оренди, термін дії якої становить не більше 12 місяців. Портфельний облік 
договорів оренди дозволений, якщо результати такого обліку не будуть суттєво відрізнятися від тих, які були б 
отримані в разі застосування нових вимог до кожного договору окремо. Необов'язкове звільнення щодо оренди 
об'єктів з низькою вартістю - тобто активів, вартість яких, коли вони нові, не перевищує встановлену обліковою 
політикою (прим.3.5 ), навіть якщо сумарна величина таких договорів оренди є істотною.

01.01.2019

Поправки, пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16 «Оренда» (МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», МСБО 16 «Основні 
засоби», МСБО 1 «Подання фінансової звітності», МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», МСФЗ 7 «Фінансові 
інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», 
МСФЗ 15 «Виручка по контрактах з клієнтами», МСБО 2 «Запаси», МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», МСБО 
21 «Вплив змін валютних курсів», МСБО 23 «Витрати на позики», МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та 
умовні активи», МСБО 38 «Нематеріальні активи», МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», МСБО 41 «Сільське 
господарство»)

01.01.2019

КТМФЗ (ІРИС) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток» - Роз'яснення \FR1C 23 вимагає, 
щоб використовуваний компанією підхід грунтувався на тому, що краще прогнозує результат вирішення 
невизначеності. Зокрема, Фонд повинна враховувати те, як по її очікуванням податкові органи будуть проводити 
перевірку податкового обліку і трактувань. Роз'яснення ШКІС 23 вимагає, щоб Фонд виходила з того, що податкові 
органи перевірять всі суми, які вони має право перевірити, і ознайомляться з усією пов'язаною інформацією при 
проведенні своєї перевірки. Фонду повинні враховувати ймовірність того, що податкові органи будуть приймати 
або відхиляти невизначені податкові трактування, при цьому обліковий процес буде визначатися цією оцінкою 
податкових органів. Роз'яснення ІРЯІС 23 вимагає від Фонду необхідної переоцінки (зміни) судження або оцінка, в 
разі зміни фактів і обставин, на яких грунтувалося це судження або оцінка, а також в результаті отримання нової 
інформації, яка впливає на судження або оцінку. Будь-які такі зміни повинні враховуватися в подальшому 
(перспективно) відповідно до МСБО 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки». У таких випадках 
Фонду повинні застосовувати стандарт МСБО 10 «Події після звітного періоду», щоб визначити, чи є зміна, що 
відбулася після звітного періоду, коригуючих або нерегульованим подією.

01.01.2019

Поправка до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства і спільні підприємства» - 14А. Організація застосовує 
МСФЗ 9 також до інших фінансових інструментів в асоційованому або спільному підприємстві, до яких не 
застосовується метод участі в капіталі. До них відносяться довгострокові вкладення, які, по суті, складають 
частину чистих інвестицій організації в асоційовану компанію або спільне підприємство.

01.01.2019

Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - Поправка дозволяє застосовувати модель амортизованої вартості 
до фінансових інструментів, які мають опцію дострокового погашення, незалежно від того, що при достроковому 
погашенні може виникнути компенсація (як позитивна, так і негативна)

01.01.2019

Поправка до МСБО 19 «Виплати працівникам» - Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» стосуються 
порядку обліку Фондми пенсійних програм з визначеною виплатою. Якиїо до програми вносяться зміни (програма 
скорочується або по ній відбувається розрахунок), МСБО 19 вимагає від Фонду переоцінки її чистих активів або 
зобов'язань за встановленими виплатами. Поправки вимагають від Фонду використовувати нові припущення, 
використані при проведенні переоцінки, щоб визначити вартість послуг поточного періоду і чистий відсоток на 
залишок звітного періоду після зміни програми з визначеною виплатою.

01.01.2019

Поправка до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» - 42А. Якщо сторона угоди про спільне підприємство (як цей термін 
визначено в МСФЗ 11 "Спільна діяльність") отримує контроль над бізнесом, який є спільною операцією (як цей 
термін визначено в МСФЗ 11), і при цьому мала права на активи і несла відповідальність за зобов'язаннями, 
пов'язаними з цією спільною операцією, безпосередньо до дати придбання, то дана угода є об'єднанням бізнесів, які 
здійснюються поетапно. Отже, набувач повинен застосовувати вимоги щодо об'єднання бізнесів, здійснюваного 
поетапно, включаючи переоцінку часток участі в спільних операціях, що були раніше, у  спосіб, передбачений в 
пункті 42. При цьому набувач повинен переоцінити всю наявну раніше частку участі в спільних операціях.

01.01.2019

Поправка до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» - ВЗЗСА Сторона, яка сучасником спільних операцій, але не має 
спільного контролю, може отримати спільний контроль над спільними операціями, діяльність в рамках яких є 
бізнес, як цей термін визначено в МСФЗ 3. У таких випадках частки участі в даної спільної операції, що були 
раніше, не переоцінюються.

01.01.2019

Поправка до МСБО 12 «Податки на прибуток» - 57А. Організація повинна визнати наслідки з податку на прибуток, 
пов'язані з дивідендами, як вони визначені в МСФЗ 9, коли вона визнає зобов'язання сплатити дивіденди. Наслідки з 
податку на прибуток щодо дивідендів пов'язані більш безпосередньо з минулими операціями чи подіями, які 
генерували розподіл прибутку, ніж з розподілами на користь власників. Тому організації слід визнавати наслідки з 
податку на прибуток щодо дивідендів у  складі прибутків або збитків, іншого сукупного доходу або в капіталі 
відповідно до того, де організація спочатку визнала такі минулі операції або події.

01.01.2019

МСБО 23 «Витрати на позики» -14. Тією мірою, в якій організація запозичує кошти на спільні цілі і використовує їх 01.01.2019



Стандарти та правки до них
Ефективна

дата
для отримання кваліфікованого активу, організація повинна визначити суму витрат за запозиченнями, дозволену 
для капіталізації, шляхом множення ставки капіталізації на суму витрат на даний актив. Ставка капіталізації 
визначається як середньозважене значення витрат за запозиченнями стосовно всіх позик організації, що 
залишаються непогашеними протягом періоду. Однак організація повинна виключити з даного розрахунку суму 
витрат за запозиченнями стосовно позик, отриманих спеціально для придбання кваліфікованого активу, до 
завершення практично всіх робіт, необхідних для підготовки цього активу до використання за призначенням або 
продажу. Сума витрат за запозиченнями, яку організація капіталізує протягом періоду, не повинна перевищувати 
суму витрат за запозиченнями, понесених протягом цього періоду.
МСФЗ 17 «Страхові контракти» - стандарт, що замінить МСФЗ 4 «Страхові контракти» 01.01.2021
Концептуальні основи фінансової звітності - Введено концепцію діяльності керівництва в інтересах власників і 
уточнено інформацію, виникає в зв'язку з цим. Повернено концепцію обачності, яка підтримує нейтральність 
інформації і тому описує обачність як «обережність при винесенні суджень в умовах невизначеності». 
Невизначеність оцінки є фактором, який може вплинути на достовірне надання інформації. Суб 'єкт, що звітує - це 
організація, яка за власною ініціативою складає або зобов'язана складати фінансову звітність і не обов’язково є 
юридичною особою. Актив - існуючий економічний ресурс, контрольований організацією в результаті минулих 
подій. Економічний ресурс - це право, яке може принести економічні вигоди. Зобов'язання - існуючий обов'язок 
організації передавати економічний ресурс в результаті минулих подій. Зобов'язання - це обов'язкова 
відповідальність, якої у  організації відсутня практична можливість уникнути. Визнання - це процес фіксації для 
включення в звіт про фінансовий стан або в звіт (и) про фінансові результати статті, яка відповідає визначенню 
активу, зобов'язання, капіталу, доходів або витрат. Припинення визнання - це виключення повністю або частково 
визнаної активу або зобов'язання зі звіту про фінансовий стан організації. Введено дві категорії методів оцінки: 
Оцінка на основі історичної (первісної) вартості. Показники історичної вартості надають інформацію про 
об'єкти обліку, яка формується на основі історичної (первісної) суми операції або події. Оцінка на основі поточної 
(переоціненої) вартості. Показники поточної вартості надають грошову інформацію про об'єкти обліку, оновлену 
для відображення поточних умов на дату оцінки. Методи оцінки цієї категорії можуть включати справедливу 
вартість, цінність використання, вартість виконання і поточну вартість. Введено термін «звіт (и) про фінансові 
результати» для позначення Звіту про прибутки і збитки разом зі Звітом про ІСД. Звіт про прибутки та збитки є 
основним джерелом інформації про фінансові результати Фонду. За замовчуванням всі доходи і витрати повинні 
бути відповідним чином класифіковані і включені в звіт про прибутки і збитки.

01.01.2020

Фонд у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 р., не застосував достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та 
інтерпретації. Прогнозований (очікуваний) ступінь впливу опублікованих МСФЗ, поправок до них та інтерпретацій на наступні звітні 
періоди:

Ефект впливу несуттєвий Ефект впливу несуттєвий або відсутній
Керівництво та управлінський персонал 

проводять дослідження щодо ефекти 
потенційного впливу на фінансову звітність

• МСФЗ 16 «Оренда» та пов’язані з ним 
поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», 
МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 1 
«Подання фінансової звітності», МСФЗ 1 
«Перше застосування МСФЗ», МСФЗ 7 
«Фінансові інструменти: розкриття 
інформації», МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти», МСФЗ 13 «Оцінка 
справедливої вартості», МСФЗ 15 «Виручка 
по контрактах з клієнтами», МСБО 2 
«Запаси», МСБО 7 «Звіт про рух грошових 
коштів», МСБО 21 «Вплив змін валютних 
курсів», МСБО 23 «Витрати на позики», 
МСБО 37 «Забезпечення, умовні 
зобов’язання та умовні активи», МСБО 38 
«Нематеріальні активи», МСБО 40 
«Інвестиційна нерухомість», МСБО 41 
«Сільське господарство»

• КТМФЗ (ШШС) 23 «Невизначеність 
щодо правил обчислення податку на 
прибуток»
• Поправка до МСБО 28 «Інвестиції в 
асоційовані підприємства і спільні 
підприємства»
• Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти»
• Поправка до МСБО 19 «Виплати 
працівникам»
• Поправка до МСФЗ 3 «Об’єднання 
бізнесу»
• Поправка до МСФЗ 11 «Спільна 

діяльність»
• Поправка до МСБО 12 «Податки на 
прибуток»
• МСФЗ 17 «Страхові контракти»

• Концептуальні основи фінансової 
звітності
• МСБО 23 «Витрати на позики»

Фонд є орендодавцем нежитлового господарського приміщення і застосує МСФЗ 16 «Оренда» з 01.01.2019 року. Діючі договори оренди 
нежитлового господарського приміщення є короткостроковими до 1 року. Фонд планує визначення оренди застосовувати до всіх договорів, 
укладених чи модифікованих, починаючи з 01.01.2019 р. Фонд провів попередню оцінку впливу нового визначення оренди і дійшла 
висновку, що воно не з не змінить облікових підходів до діючих договорів оренди і не матиме впливу на фінансову звітність.
Договори фінансової оренди у ролі як орендарів, так і орендодавців у Фонді відсутні.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення.

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України -  гривня, складена у тисячах гривень, 
округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності.

Фінансова звітність Фонду підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і 
погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести 
в тому випадку, якби Фонд не міг продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів 
безперервності діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності.

Фінансова звітність Фонду затверджена до випуску керівником Фонду 10 лютого 2019 року. Фінансова звітність буде затверджена з 
метою оприлюднення керівником Фонду в квітні 2019 року. Ні учасники Фонду, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї 
фінансової звітності після затвердження її до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності.

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2018 року.
3. Суттєві положення облікової політики.
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності.

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих 
фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, 
дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про 
поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі 
визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням 
наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
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3.2. Загальні положення щодо облікових політик.
3.2.1. Основа формування облікових політик.

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при 
складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову 
звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не 
слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облікова політика Фонду розроблена та затверджена керівництвом Фонду відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в 
облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 
«Дохід від договорів з клієнтами».
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках.

Фонд обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або умов, якшо МСФЗ конкретно не 
вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

З 1 січня 2018 року Фонд застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Фонд отримує основний дохід від інвестиційної 
діяльності. Застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» на відображення результатів діяльності не мало суттєвого впливу.

З 1 січня 2018 року МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» має нову редакцію, яка серед іншого передбачає зміну підходів до зменшення 
корисності фінансових інструментів. Враховуючи класифікацію фінансових активів, що використовується Фондом, розрахунок очікуваних 
кредитних збитків застосовується до фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю. Інформація про облікові політики щодо 
очікуваних кредитних збитків наведена у примітці З.З.З., а інформація про суми, обумовлені очікуваними кредитними збитками наведена у 
розділі 6 Приміток.
3.2.3. Форми та назви фінансових звітів.

Формат фінансової звітності МСБОІ "Подання фінансових звітів" не встановлює єдиного формату фінансових звітів, у стандарті 
наводиться перелік показників, які необхідно наводити в кожній з форм звітності та у примітках. Порядком встановленим Міністерством 
фінансів України та Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року N 996-ХІУ для 
звітності за МСФЗ Фонд застосував форми звітності, передбачені національними положеннями(стандартами) бухгалтерського обліку 
(НП(С)БО). Статті фінансової звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових звітів, затверджених Міністерством 
фінансів України. Розкриття додаткової інформації, як це передбачено МСФЗ/МСБО, здійснюється у примітках до річної фінансової 
звітності. Перелік та назви форм фінансової звітності Фонду відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у  фінансових звітах.

Згідно МСФЗ та враховуючи МСБО 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 Фонду.

3.3. Облікові політики шодо фінансових інструментів.
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів.

Фонд 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) га довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 місяців).
Фонд 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.
Фонд визнає такі категорії фінансових активів:
• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату в іншому сукупному доході;
• фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;
• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Фонд визнає такі категорії фінансових зобов'язань:
• фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
• фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Фонд 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.

Фонд 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.
3.3.2. Грошові кошти ти їхні еквіваленти.

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів -  це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів 

і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого 
строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в іноземній валюті. 
Іноземна валюта -  це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
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 в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській 

установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про 
ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість 
відображається у складі збитків звітного періоду.
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3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Фонд відносить дебіторську заборгованість, у  тому числі 

позики.
Після первісного визнання Фонд оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка.
Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Фонд 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 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.

Фонд оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, шо 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 із моменту первісного визнання,
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними грошовими потоками, належними до сплати 
на користь Фонду за договором; і грошовими потоками, які Фонд очікує одержати на свою користь.

Станом на кожну звітну дату Фонд оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного зростання з моменту 
первісного визнання. При виконанні такої оцінки Фонд замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику 
настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Фонд 
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 обгрунтовано необхідну та підтверджувану 
інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного 
визнання.

Фонд 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, Фонд 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.

Відносно дебіторської заборгованості у вигляді наданих позик Фонд використовує модель розрахунку збитку з використанням 
коефіцієнту співвідношення грошового потоку до загального боргу..
Дебіторська заборгованість

Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Фонд 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 Фонд оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив 

дисконтування є несуттєвим.
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у  прибутку або 
збитку

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, 
відносяться акції та паї (частки) господарських товариств,ОВДП.

Після первісного визнання Фонд оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі інструменти оцінюються за 

курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності 
свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Фонд зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок 
або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є 
достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи 
використання закритих вхідних даних.

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Фонд визначає справедливу вартість за 
допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами 
кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку.

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової 
звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід.
3.3.5. Зобов'язання.

Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Фоні 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 нижченаведених ознак:
• Керівництво Фонду сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців 

після звітного періоду;
• Керівництво Фонду 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 Фонд оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо 

вплив дисконтування є несуттєвим.

3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов'язань.
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Фонд має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір 

або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.4. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості.
3.4.1. Визнання інвестиційної нерухомості.

До інвестиційної нерухомості Фонд відносить нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувану на 
правах власності 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 має визнаватися як актив тоді і тільки тоді, коли: а) є ймовірність того, що суб’єкт господарювання отримає 
майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною нерухомістю; б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно 
оцінити.
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Яущо будівлі включають оджну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у 
процесі діяльності Фонду або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини обєкту нерухомості оцін.юються та 
відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.
Фонд не використовує інвестиційну нерухомість у власній діяльності.
3.4.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційнох нерухомості.

При первісному визнанні Фонд вибирає модель собівартості. Витрати на операцію слід включати до первісної оцінки. Собівартість 
придбаної інвестиційної нерухомості, включає ціну її придбання та будь-які видатки, які безпосередньо віднесені до придбання. 
Безпосередньо віднесені видатки охоплюють, наприклад, гонорари за надання професійних юридичних послуг, податки, пов’язані з 
передачею права власності, та інші витрати на операцію.

Після визнання активом, об’єкт основних засобів обліковувується за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь- 
які накопичені збитки від зменшення корисності.

Фонд не визнає в балансовій вартості об'єкта інвестиційної нгерухомості витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне 
обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені.
3.4.3. Амортизація інвестиційної нерухомості

Амортизація інвестиційної нерухомості Фонду нараховується прямолінійним методом з використанням таких щорічних норм:
Будівлі (в т. .ч. частини) - 2 %;

Капітальні вкладення в інвестиційне нерухомість амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу 
починають, коли вік стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на 
дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
3.4.4. Зменшення корисності інвестиційної нерухомості

На кожну звітну дату Фонд оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Фонд 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 моделлю справедливої вартості. Збиток 
від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Фонд сторнує, якщо і тільки якщо змінилися 
попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності 
амортизація інвестиційної нерухомості коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості 
необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.
3.5. Облікові політики щодо оренди.

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, 
класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі 
протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Фонд визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. 
Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються , як витрати.

Товариство у 2018 р. виступала орендодавцем інвестиційної нерухомості.
3.6. Облікові політики щодо податку на прибуток.

Фонд протягом 2018р. та 2017р. мав льготу з податку на прибуток відповідно до податкового законодавства України, тому відстрочені 
податкові зобовязаиня та активи не розраховувались.
3.10. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітност і.
3.10.1 Доходи та витрати.

Дохід від продажу фінансових активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а) Фонд передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу;
б) Фонд передав покупцеві ризики та переваги від володіння, пов’язані з фінансовим активом;
в) за Фондом 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 Фонду надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;

та
е) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дішідсиди пи шаються доходом лише у разі, якщо:

право Фонда на одержання виплат за дивідендами встановлено; 
є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до Фонду; 
суму дивідендів можна достовірно оцінити.

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.

3.10.2 Умовні зобов'язання та активи.
Фонд не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Фонду. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо 

можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Фонд не визнає умовні активи. Стисла інформація про 
умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

3.10.3 Статутний капітал.
Статуїшш капітал, включає в себе внески учасників. Розмір фактично сформованого Статутного капіталу Фонду відповідає вимогам Закону 
про «Інститути спільного інвестування»№ 5080-VI від 15.07.2012р.(із змінами і доповненнями).

3.10А Події після дати балансу.
Фонд коригує показники фінансової звітності у разі якщо події після звітної дати є такими, що коригування показників являється 

необхідним. Події після звітної дати, які потребують коригування показників фінансової звітності, пов’язані з підтвердженням або 
спростуванням обставин, існуючих на звітну дату, а також оцінок і суджень керівництва, здійснених в умовах невизначеності й неповноти 
інформації станом па звітну дату.
Відповідно, Фонд розкриває характер таких подій й оцінку їх фінансових наслідків або констатує неможливість такої для кожної суттєвої 
категорії пекоригованих подій, що відбулись після звітної дати.
310.5 Операційні сегменти.

Фонд не застосовує і не розкриває інформацію відповідно МСФЗ 8 «Операційні сегменти» оскільки інструменти власного капіталу (акції) 
Фонду не обертаються на відкритому ринку. Також Фонд не планує випуск фінансових інструментів на відкритий ринок.
4. Основні припущення, оцінки та судження.

При підготовці фінансової звітності Фонд здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, 
Грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження
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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 Фонду 
інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо 
важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення 
для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ.

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під 
час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних 
рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Фонду;
• 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 Фонду 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 Фонду 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.

У Фонді операції, що не регламентуються МСФЗ не здійснюються.

4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Фонду.
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 грунтується на судженнях щодо 
передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших 
факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів.

Керівництво Фонду вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові 
котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:

а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва 
щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під 
час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та

б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним. 
Якби керівництво Фонду використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного

рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових 
інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та 
збиток.

Розуміючи можливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої вартості фінансових активів в разі відсутності 
вхідних даних щодо справедливої вартості першогорівня, Керівництво Фонду планує використовувати оцінки та судження які базуються на 
професійній компетенції працівників Фонду з управління активами , досвіді та минулих подіях, а також з використагнням розрахунків та 
моделей вартості фінансових активів. Залучення зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується 
на професійній компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівнийтва є прийнятним та необхідним.

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу 
вартість.
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів.

Керівництво Фонду застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу 
фінансових активів. Професійне судження за цим питанням грунтується 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 Фонду фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. 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;
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.
В 2018р. були застосовані ставки дисконтування за портфелем банківських депозитів у національній валюті Райффайзен Банк Аваль.

4.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів.
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Фонд на дату виникнення фінансових активів та на кожну 

звітну дату визначає рівень кредитного ризику.
Фонд 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 Фонд 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 Фонд 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 Фонду щодо кредитних збитків.



4.7. Судження щодо визнання економіки у стані гіперінфляції, відповідно до положень МСБО 29 «Фінансова звітність в'умовах 
гіперінфляції». , • . 4.

Відповідно до пункту З МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» показником гіперінфляції є характеристики 
економічного середовища країни. Ці характеристики є кількісними і якісними.

Щодо аналізу кількісного фактору. Статистичні дані Міністерства статистики України свідчать, що кумулятивний рівень інфляції за 
останні три роки не перевищів 100%. Цей показник незначно нижче за 100% і складає лише 40.32% на кінець 2018 року. Ми очікуємо, що за 
результатами 2019 року рівень інфляції зменшиться. Національний банк України прогнозує рівень інфляції на 2019 рік -  6,3 %, на 2020 рік -  
5,0%. Міжнародний валютний фонд прогнозує рівень інфляції в Україні на 2019 рік у розмірі 10%. При цьому, за попередні роки рівень 
інфляції складав:, за 2016 рік -  12,4 %, за 2017 рік -  13,7 %, за 2018 рік -  9,2 % .Тобто у наступні роки кумулятивний рівень інфляції за 
останні три роки не буде перевищувати 100%.

Аналіз якісних факторів пункту З МСБО 29 не дає аргументованих доказів того, що економіка України є гіперінфляційною, а саме:
- немає офіційно підтвердженої інформації, що основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі 

немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті і що суми, утримувані в національній валюті, негайно інвестуються для 
збереження купівельної спроможності;

- немає офіційно підтвердженої інформації і даних, що основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій 
одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. За офіційними даними Нацбанку України схильність до заощаджень населення на цей час 
досі становить величину нижче нуля, тобто основна маса населення витрачає раніше заощаджені кошти;

- відсоткові ставки, реальна заробітна плата та ціни формуються ринком тобто через попит та пропозицію) і не обов’язково 
індексуються згідно індексу інфляції. Індексації підлягає лише частка заробітної платі' і лише при деяких умовах;

- немає офіційно підтвердженої інформації та спостереження, що продаж та придбання на умовах відстрочки платежу підприємствами 
здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей 
строк є коротким.

Отже, здійснивши аналіз кількісного та якісних факторів, управлінський персонал Фонду з управління активами Фонду дійшов 
висновку щодо відсутності характеристик, які свідчать, що загальний стан економіки країни є гіперінфляційним. Тому було прийняте 
рішення не застосовувати за результатами 2018 року норми МСБО 29 і не здійснювати перерахунок показників фінансової звітності.

Але, поряд з тим, Фонд буде слідкувати за рівнем інфляції протягом 2019 та наступних років, враховуючи, що функціональною 
валютою підприємства є українська гривня.

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості.
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю.

Фонд здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 
та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.______________________________________________

Класи активів та 
зобов’язань, оцінених за 
справедливою вартістю

Методики оцінювання
Метод оцінки 

(ринковий, 
дохідний, 

витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти Первісна та подальша оцінка грошових коштів 
здійснюється за справедливою вартістю, яка 
дорівнює їх номінальній вартості

Ринковий Офіційні курси НБУ

Інструменти капіталу Первісна оцінка інструментів капіталу 
здійснюється за їх справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був 
отриманий актив. Подальша оцінка 
інструментів капіталу здійснюється за 
справедливою вартістю на дату оцінки.

Ринковий,
витратний

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

5.2. Вплив використання закритих вхідних данних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої вартості на прибуток і збиток.
У результаті змін ймовірності отримання майбутньої вигоди від акцій простих іменних ПАТ «ЖЦПК»,ВАТ «Украгроавіа»(дані 3-го рівня) 

унаслідок зупинення обігу на фондовому ринку, продовжено визнання їх знецінення на 100% до 0 грн..

5.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості

Класи активів та зобов’язань, 
оцінених за справедливою вартістю

1 рівень
(ті, що мають 

котирування, та 
спостережувані)

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

3 рівень
(ті, що не мають 
котирувань і не є 

спостережуваними)

Усього

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Дата оцінки 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17 31.12.18 31.12.17

Фінансові активи, що оцінюються за 

справедливою вартістю, з 

відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку

1107 4 36 37 6 6 1149 47

Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості не відбувалось.

5.4 Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-го рівня ієрархії

Класи активів та зобов’язань, Залишок станом на Уцінка Залишок станом на Стаття (статті) у

оцінених за справедливою вартістю 31.12.2017р. 31.12.2018р. прибутку або збитку,

у якій прибутки або

збитки визнані
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Фінансові активи, що оцінюються за 6 - 6 -

справедливою вартістю, з

відображенням результату

переоцінки у прибутку або збитку

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

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю

тис.грн. Балансова вартість Справедлива вартість

2018 2017 2018 2017

1 2 3 4 5

Фінансові активи

Інструменти капіталу (акції)
1149 47 1149 47

Керівництво Фонду вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами 
фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для 
користувачів фінансової звітності.Додатково інформацію щодо змін справедливої вартості фінансових активів в зв’язкуз врахуванням 
ризиків наведено у прим.8.3.

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

6.1. Адміністративні витрати.

тис.грн. 2018 2017

Винагорода КУА (46) (48)

Аудиторські послуги (13) (8)

Депозитарні послуги (4) (5)

Інші послуги (9) (3)

Всього адміністративних витрат (72) (64)

6.2. Інші доходи та інші витрати.

тис.грн. 2018 2017

Доходи операційні

Доходи від операційної оренди 17 1

Проценти банків 4

Інші доходи

Дивіденди 7 -

Фінансові доходи від дисконтування довгострокової дебіторської 
заборгованності*

10
'

Дооцінка цінних паперів* 2 -
Всього доходи 40 -

Витрати

Фінансові витрати від дисконтування довгострокової дебіторської 
забоогованності*

- (33)

Уцінка цінних паперів* - (31)

Резер на збитки від зменшення корисності дебіторської заборгованості (4)

Інші операційні витрати (3)

Всього інші витрати (7) (64)

*В фінансовому звіті доходи та витрати від дисконтування довгострокової дебіторської заборгованності та дооцінки-уцінки цінних паперів 
відображаються в згорнутому вигляді на нетго-основі.

6.3. Інвестиційна нерухомість.

За історичною вартістю, тис. грн.
Нежитлове приміщення Всього

1 3 4

31 грудня 2017р. - -

Надходження 185 185

31 грудня 2018р. 185 185

Накопичена амортизація - -

31 грудня 2017 р. - -
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Нарахування за рік (3) (3)

31 грудня 2018р. (3) (3)

Чиста балансова вартість

31 грудня 2017 р. - -

31 грудня 2018 р. 182 182-

6.4. Торговельна та інша дебіторська заборгованість .

тис.грн. 31 грудня 2018 31 грудня 2017

Довгострокова дебіторська заборгованність* 70 60

Інша поточна дебіторська заборгованість 370 1937
в т.ч. 1 контагент 294 294
1 контагент - -

1 контагент 74 386
1 контагент - 1257

Очікувані кредитні збитки щодо дебіторької заборгованності (4) -

Чиста вартість торговельної та іншої дебіторської заборгованості 436 1997

* довгострокова дебіторська заборгованність з 1 контрагентом , строк погашення 31.12.2020р., оцінюється за амортизованою собівартістю, 
примітки 3.3.3.

Аналіз пролонгованої, але не знеціненої дебіторської заборгованості, представлено наступним чином:

тис.грн. 31 грудня 2018 31 грудня 2017

Більше 120 днів 368 1937

Всього 368 1937

6.5. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.

тис.грн. Частка
% 31 грудня 2018 Частка

%
31 грудня 2017

ПАТ «Алчевськкокс» 0,0003 1 0,0003 0,7

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» 0,0002 33 0,0000 0,6

ПАТ «Алчевский металлургийный комбинат» 0,0000 0,1 0,0000 0,1

ПрАТ «МК «Азовсталь» - - 0,0000 0,1
ПрАТ «ММК ім. Ілліча» - - 0,0000 1

ПАТ «МЗВМ» 0,0001 0,1 0,0001 0,1

ПрАТ «ЄМЗ» 0,0000 0 0,0000 0

ПАТ «Донбасенерго» 0,0003 2 0,0003 1

ПрАТ «КИІВРИБГОСП» 0,1839 3 0,1839 3

ПАТ «Укртелеком» 0,0000 1 0,0000 1

ВАТ «Украгроавіа»* 0,8680 0 0,8680 0

ПАТ «ЖЦПК»* 0,0172 0 0,0172 0

ПАТ «Золотонівське САТП» 0,4188 3 0,4188 2,7

ПрАТ «Полтавський ГЗК» 0,0011 36 0,0011 36

Облігація ВДПУ иА4000142137 549
Облігація ВДПУ иА4000201446 521
Всього 1149 47

*У зв'язку із зупиненням НКЦПФР обігу цінних паперів ВАТ «Украгроавіа» та ПАТ «ЖЦПК» станом на 31.12.18 року їх знецінено до 
нульової вартості.

6.6. Грошові кошти.

гис.грн. 31 грудня 2018 31 грудня 2017

Грошові кошти в національній валюті 48 49

6. /.Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Дебіторська заборгованність
тис.грн. 31 грудня 2018 31 грудня 2017
Дебіторська заборгованність 440 1997
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Очікувані кредитні збитки щодо дебіторської 
заборгованності*

4 "

Всього дебіторська заборгованість 436 1997

Дебіторська заборгованність Фонду не має забезпечення.Прострочена дебіторська заборгованність відсутня. Фонд проводить аналіз та оцінку 
рівня кредитного ризику з використанням індивідуального підходу.За 2017р. не наводиться порівняльні значення кредитного ризику, т.я. значна 
сума дебіторської заборгованості була отримана в 2018р..

Резерв під очікувані кредитні збитки.

тис. грн. 31 грудня 2018 31 грудня 2017

Торговельна дебіторська заборгованість, в т.ч. -
1 контрагент за операціями на фондовому ринку 2
1 контрагент за операціями на фондовому ринку 1 -
Довгострокова дебыторська заборгованнысть, в т.ч. -
1 контрагент за операціями на фондовому ринку 1

Разом: (4) -

Зміни щодо очікуваних кредитних збитків

Резерв під збитки що оцінюється в сумі, яка дорівнює: 31.12.2018 31.12.2017 Причини змін
12-місячним очікуваним кредитним збиткам, 
В т.ч.: За дебіторською заборгованістю

4

очікуваним кредитним збиткам протягом строку дії за:
(і) фінансовими інструментами, за якими кредитний ризик 
зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, але 
які не є кредитно-знеціненими фінансовими активами 
В т.ч.: За дебіторською заборгованістю (позики)
(іі) фінансовими активами, що є кредитно-знеціненими на - -
звітну дату (але не є придбаними або створеними кредитно- 
знеціненими активами)
В т.ч.: За дебіторською заборгованістю
(ііі) торговельною дебіторською заборгованістю, договірними 
активами або дебіторською заборгованістю за орендою, для 
яких резерв під збитки оцінюється відповідно до параграфа 
5.5.15 МСФЗ 9

4

фінансових активів, що є придбаними або створеними 
кредитно-знеціненими фінансовими активами

- - '

Разом: 4 -

6.8. Статутний капітал.
Статут Фонду (нова редакція затвержена загальними зборами, протокол №1/2016 від 25.04.16р.) зареєстрований Шевченківською 

районною державною адміністрацією м. Києва 13.10.16р., номер запису 10741050011018103 становить 50 450 тис. грн. і розділений на 5 045 
0000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна.

Розмір фактично сформованого Статутного капіталу Фонду відповідає вимогам Закону «Про інститути спільного інвестування» і 
на 31.12.18р. становить 1694 тис. грн. Станом на 31.12.18р. фактично сформований Статутний капітал Фонду відповідав вимогам Закону 
«Про інститути спільного інвестування» і складав 1694 тис. грн.

6.9. Торговельна та інша кредиторська заборгованість .

тис.грн. 31 грудня 2018 31 грудня 2017

Торговельна кредиторська заборгованість 1 240

Інша поточна кредиторська заборгованність - -

Всього кредиторська заборгованість 1 240

6.10. Звіт про рух грошових коштів.
Звіт грошових коштів за 2018 рік складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» за прямим методом, згідно з яким 

розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У 
звіті відображено рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності.

Операційна діяльність -  полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, витрати на придбання оборотних активів, втрати на 
оплату праці персоналу, сплату податків, відрахування на соціальні заходи та інші витрати.

Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів віднесених до довгострокових, та поточних 
фінансових інвестицій, інших вкладень, шо не розглядаються як грошові еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди.

Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті отримання та погашення позик.

6.11. Звіт про власний капітал.
Фонд складає Звіт про власний капітал де інформує про зміни у власному капіталі відповідно до МСБОІ. Звіт про власний капітал 

за 2016р. включає таку інформацію:
- загальний сукупний прибуток/збиток за період;
- зміни в результаті отриманого прибутку (збитку)

До статей власного капіталу в балансі Фонду входять:
тис.грн. 31 грудня 2018 31 грудни 2017
Статутний капітал 50450 50450
Додатковий капітал 587 587

Нерозподілені прибутки/збитки (467) (428)
Неоплачений капітал (47125) (47125)
Вилучений капітал (1631) (1631)
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| Всього власний капітал | 1814 | 1853
Непокриті збитки на 31.12.2018 року становлять 467 тис. грн. В порівнянні з залишком на кінець 2017року непокриті збитки 

збільшились на 39 тис. грн. (тобто на 9,11%) за рахунок отриманих за підсумками роботи в 2018році ібитків.

7. Розкриття іншої інформації.

7.1 Умовні зобов'язання.
7.1.1. Судові позови.
Судові позови проти Фонду станом на 31.12.18 року відсутні.

7.1.2.Ступінь повернення дебіторськоїзаборгованності та інших фінансових активів.
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, ступінь 
повернення дебіторської заборгованності Фонду визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу.

7.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони.

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:
• підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним 

контролем разом з Фондом;
• члени провідного управлінського персоналу Фонду;
• близькі родичі особи, зазначеної вище;
• компанії, що контролюють Фонд, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Фонді;

Група № запису Повна назва юр. особи власника (акціонера, учасника)
Фонду чи П.І.Б фіз. особи -  власника (акціонера, учасника) та посадової особи

Фонду*

Частка в 
Статутному 

капіталі 
Компанії, %

1 2 3 4
А Учасники Фонду -  фізичні особи

1 1 фізична особа 0,0464%
Б Учасники Фонду -  юридичні особи

1 1 юридична особа 2,3765%
1 1 юридична особа 1,7843%

В Інші юридичні особи
1 1 Компанія з управління активами 0%

С Інші фізичні особи
1 1 Голова Наглядової Ради Фонду 0%

* Інфомація щодо пов’язанних осіб є чутливою для Товариства, тому призвіща фізичнчх осіб та назви юридичних осіб не розкриваються.

Операції з пов'язаними сторонами, які мали місце протягом 2018р.
тис.грн. 2018 2017

Операції з 
пов’язаними 

сторонами (група)

Всього Операції з 
пов’язаними 
сторонами 

(група)

Всього

1 2 3 4 5
Торгова та інша дебіторська заборгованність(залишок на кінець 
року)

74
(А)

366 1643 
(А,Б)

1937

Торгова та інша кредиторська заборгованність
(в т.ч.винагорода за управління активами) (залишок на кінець 
року)

1
(В)

1 240
(В)

240

8.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками.
Керівництво Фонду визнає, що діяльність Фонду 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 Фонду здійснюється на 
основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування 
інструментарію щодо його пом’якшення.
8.3.1. Кредитний ризик

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Фонду є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого 
використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. 
Фонд використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

• ліміти щодо боргових зобов 'язань за класами фінансових інструментів;
• ліміти щодо боргових зобов ’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
• ліміти щодо вкладень у  фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
• ліміти щодо розміщення депозитів у  банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом 

останніх п ’яти років.
Депозитів в банках станом на 31.12.2018 р. Фонд не має.
8.3.2. Ринковий ризик.

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 звязку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Фонд 
наражатиметься на ринкові ризики у звязку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти. Вплив цінового ризику для акцій 
українських підприємств, що торгуються на біржі, на чисті активи Фонду не проводився через його несуттєвість .
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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.

За інвестиційними активами, оціненими за 2-м рівнем ієрархії (примітка 5.2) та оціненими за 3-м рівнем ієрархії (примітка 5.3),аналіз 
чутливості до іншого цінового ризику Фонд не здійснював відповідно до п.Б28 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації».
8.3.3. Ризик ліквідності

Фонд здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Фонд аналізує терміни платежів, які пов'язані з 
дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов’язаннями товариства в розрізі строків погашення представлена 
наступним чином:

Фінансові зобов’язання Менше 1 року Від 1 до 2 
років

Від 2 до 5 років Більше 5 
років

НаЗІ. 12.17р. 240 - - -
Торговельна кредиторська заборгованість 240 - - -
НаЗІ.12.18р. 1 - - -
Торговельна кредиторська заборгованість 1 - - -

8.4. Управління капіталом.
Фонд здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
• зберегти спроможність Фонду продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Фонду 

та виплати іншим зацікавленим сторонам;
• забезпечити належний прибуток учасникам Фонду.
КУА здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво КУА аналізує вартість капіталу та притаманні його 

складовим ризики. На основі отриманих висновків КУА здійснює регулювання капіталу Фонду шляхом залучення додаткового капіталу або 
фінансування.

Результати розрахунку вартості чистих активів Фонду за 201В рік наведені нижче:
__________________________________________________________________________________тис, грн.________

Активи Зобов’язаним Вартість чистих активів 
(гр. 1 -гр . 2)

1815 1 1814

Результати порівняння розміру вартості чистих активів з розміром статутного капіталу у відповідності до статті 144 Цивільного кодексу 

України наведені в таблиці нижче:

Рік Вартість чистих 
активів Статутний капітал Різниця

(гр. 2 -  гр. 3)
2018 р. 1814 1694 120

За результатами господарської діяльності у 2018 році вартість чистих активів Фонду менша за розмір Статутного капіталу.

8.5. Події після Балансу.
Подій після дати балансу, що впливають на фінансову звітність станом на 31.12.2018 року не було.
Події, що відбулися між датою складання балансу і датою затверда^ен^-^нналсової звітності, підготовленої для оприлюднення, не 

вплинули на показники фінансової звітності, підготовленої Фондом сгадб<|іа ЗІ! ігрудіїя^Ш 8 року.

Голова Наглядової Ради В.А.Отченаш

І
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