Примітки до фінансової звітності за 2016 рік
1. Інформація про корпоративний венчурний інвестиційний фонд

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СОВА» є юридичною особою –
інститутом спільного інвестування закритого типу без зобов`язань щодо викупу
емітованих ним цінних паперів до моменту його припинення. Товариство є інститутом
спільного інвестування недиверсифікованого виду, створеним відповідно до Закону
України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)» та інших законодавчих актів України.
Діяльність із спільного інвестування є його виключною діяльністю.
Код ЄДРПОУ: 34294419
Місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29-А;
- Відомості про державну реєстрацію:
виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Серії ААБ № 427213 від 31.01.2012 р.;
дата проведення державної реєстрації – 09.07.2007 р.,
місце проведення державної реєстрації – Подільська районна у м. Києві державна
адміністрація,
номер запису про державну реєстрацію – 1071 145 0000 023299;
Внесено до Єдиного державного реєстру ІСІ 01.09.2008 р. за № 1321174.
Види діяльності за КВЕД:
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного
забезпечення)
66.11 Управління фінансовими ринками
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій:
Свідоцтво ДКЦПФР: від 25.02.2008 р. № 1050 про випуск 600000 штук простих іменних
акцій номінальною вартістю 1 грн. 00 коп., на загальну суму 600000,00 грн., форма
випуску документарна. Свідоцтво ДКЦПФР від 25.02.2008 р. № 1050 – анульоване.
Свідоцтво ДКЦПФР: від 18.12.2008 р. № 1472 про випуск 15600000 штук простих
іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 00 коп., на загальну суму 15600000,00 грн.,
форма випуску документарна. Свідоцтво ДКЦПФР від 18.12.2008 р. № 1472 –
анульоване.
Свідоцтво ДКЦПФР: від 13.12.2010 р. № 1957 про випуск 15600000 штук простих
іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 00 коп., на загальну суму 15600000,00 грн.,
форма випуску без документарна.
Професійну депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів Фонду здійснює
Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
(ЄДРПОУ
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30370711, 04071, м. Київ, Нижній Вал 17/8) згідно договору від 27.02.2014 р. № ОВ-4146,
на підставі ліцензії ДКЦПФР серія АВ № 581322 від 19.09.2006 р.
Професійну депозитарну діяльність зберігача цінних паперів Товариства здійснює
Товариство з обмеженою відповідальністю «Ай Бі Кепітал» (ЄДРПОУ 39650290, 01015, м.
Київ, вул. Лаврська, 16), згідно договору № 21-Д від 26.10.15 р., на підставі ліцензії
НКЦПФР, виданої рішенням № 1114 від 28.07.2015 р.
Управління активами Фонду здійснює Товариство з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Ф’южн Капітал Партнерз», згідно ліцензії НКЦПФР
серія АЕ № 185492 від 20.03.2013 р. у відповідності із Договором від 02.02.2015 р. №
1/УА-15.

Основні відомості про компанію з управління активами:
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління
активами «Ф’южн Капітал Партнерз»;
Код ЄДРПОУ: 35363845;
Місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, будинок 29-А
Відомості про державну реєстрацію:
- виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
серія ААВ № 897351 від 17.06.2013;
- дата проведення державної реєстрації - 23.08.2007р.,
- місце проведення державної реєстрації – Подільська районна у м. Києві державна
адміністрація,
- номер запису про державну реєстрацію – 1 071 102 0000 023493;
Товариство при здійсненні фінансово – господарської діяльності керується чинним
законодавством України, зокрема Законами України «Про інститути спільного інвестування
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про
національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим
кодексом України, іншими законодавчими актами, в тому числі, нормативно-правовими
актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР).
Власних філій та представництв станом на звітну дату Товариство не має.

2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка
сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів
діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб
широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31
грудня 2016 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МФСЗ), включаючи
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
2

видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції,
чинній на 01 січня 2016 року, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства
фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на
01 січня 2016 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в
фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами
національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать
вимогам МСФЗ.

2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України,
оприлюднені такі стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14
«Відстрочені рахунки тарифного регулювання», які відповідно набувають чинності 01
січня 2018 року.
За рішенням керівництва Товариства МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного
регулювання» до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього
стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31
грудня 2016 року, оскільки Товариство не входить в сферу дії цього стандарту.
За рішенням керівництва Товариства МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до дати
набуття чинності не застосовується. Наразі керівництво оцінює можливий вплив на
фінансову звітність в майбутньому в разі застосування МСФЗ 9.

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна
валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в
ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було
б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення
фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
керівником Товариства 10 лютого 2017 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не
мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний
рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2016року.

3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
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Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та оцінки за
справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСБО39
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка», 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.

3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,
застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності.
МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку
фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші
події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо
вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства
відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»
та інших чинних МСФЗ.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних
операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє
визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
Товариство не застосовувало зміни в облікових політиках в 2016 році порівняно із
обліковими політиками, які Товариство використовувало для складання фінансової
звітності за період, що закінчився 31 грудня 2015 року.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам,
встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах

Згідно 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. Проте,
оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх
грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 7.2, 7.4, 7.5 цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових
коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається
інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів.
Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на
підставі облікових записів Товариства.
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3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, тоді і тільки
тоді, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента.
Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням
обліку за датою розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:



фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку;
фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:



фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання
Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які
безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового
зобов'язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається
нижче у відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які
вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний
ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів
тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з
дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися
в національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3
цих Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям
визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку
України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у
банках(наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової
адміністрації)ці активи можуть бути класифіковані у складі не поточних активів. У
випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності
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ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість
відображається у складі збитків звітного періоду.
3.3.3. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право
отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта
господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді,
коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна
оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює
вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється
за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.
Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності,
балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку
резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між
балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків.
Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на
основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для
покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви
створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів,
суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які
Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності
збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення
заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів
такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як
збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або
географічному регіоні.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку
від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з
подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний
збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума
сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення
дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття
збитків від зменшення корисності.
Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється
за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку,
якщо таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання
(яку інколи називають «неузгодженістю обліку»), що інакше виникне внаслідок
оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних
підставах.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю,
яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на
дату оцінки.
6

У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на
звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки)
господарських товариств.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим
курсом організатора торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку
вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього
активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За
відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай
здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності
основного ринку, за найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу
вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи
використання закритих вхідних даних.
Оцінка акцій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому
списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату
оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю.
Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у
біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за
обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість.
Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити
справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої
вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від
справедливої, Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів
оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані
емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а
також змінами у кон’юнктурі фондового ринку.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів
емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із
урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності
фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження
майбутніх економічних вигід.
3.3.5. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство
відносить облігації та векселі. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за
амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням
збитків від знецінення, якщо вони є.
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3.3.6. Зобов'язання. Кредити банків

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:

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

Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання
протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям
визнання зобов’язань.
Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі
надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових
зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки
відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення
визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням
ефективної ставки відсотка.
3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або
реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з
метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні
засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які
накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату
переоцінки виключається з балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до
переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу,
переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного
активу.
3.4.2. 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.
3.4.3. Амортизація основних засобів
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Товариство нараховує амортизацію прямолінійним методом рівними частинами
протягом строку корисного використання основних засобів, який затверджується наказом
про введення в експлуатацію основних засобів .
Амортизацію активу починають, коли він 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. Амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він
вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повністю.
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої
накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Амортизація нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом рівними
частинами протягом строку корисного використання, який визначається актом введення в
господарський оборот об’єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних
активів. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших
юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу
може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його
очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу
менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи
збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток
від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх
періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані
для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення
корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою
розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній
основі протягом строку корисного використання.

3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або
частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою
про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості
капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для:
(а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для
адміністративних цілей, або
(б) продажу в звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість 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.
Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної
плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для
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адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості
оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.
3.5.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості

Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на
операцію включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної
нерухомості включає ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до
придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за
надання професійних юридичних послуг, податки, пов’язані з передачею права власності,
та інші витрати на операцію.
Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.
Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості
визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням
незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється
суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості. Справедлива
вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного об’єкта за
вирахуванням витрат на закінчення будівництва.
Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцінки об’єктів
інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та
застосовує такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються
причини, з яких не використовується справедлива вартість.

3.6. Облікові політики щодо не поточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує не поточний актив як утримуваний для продажу, якщо його
балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не
поточного використання. Не поточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і
відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або
справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем.
Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при
первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням
витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.

3.7. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та
винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку
строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що
дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони
менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів.
Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням
непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким
чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань.
Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони
були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що
амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.
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Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив,
фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні
платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі
протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство
визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи
амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.

3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та
відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що
підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний
період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням
податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та
являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових
різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою
базою.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових
різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з
урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок
якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова
вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в
тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований
прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового
активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується,
будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в
прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від
операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить
до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому
періоді.

4. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
4.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну
або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо,
ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють
у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
4.2. Виплати працівникам
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Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання
після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість
короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час
надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
4.3. Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної
плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні
відрахування із поточних нарахувань заробітної плати, такі витрати відображаються у
періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання
внесків, та зароблена відповідна заробітна плата.
4.4Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань,
результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з
внесками учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та
критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення
активів або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших
активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з
власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у
формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за
проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими
активами;
в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г)
ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
ґ)
витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання
послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є
зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню
та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
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Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не
відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли
виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи.
4.5. Витрати за позиками

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються
як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує
витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або
виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
4.6. Операції з іноземною валютою

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом
обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в
гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. 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.
4.7. Умовні зобов'язання та активи

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства.
Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які
втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи.
Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних
вигід є ймовірним.

5. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які
мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.
Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за
існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються
судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються
на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати
можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо
важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких
припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за
МСФЗ, наведені нижче.

5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
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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 тагрошові
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.

5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих
фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент
закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується
на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної
ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з
врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

5.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Протягом звітного 2016 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням
незалежних оцінювачів не здійснювалась.
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають
стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є
ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки
оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок,
волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності
контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних
особливостей операцій; та
б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також
на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових
ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати
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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.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.

5.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження
за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його
прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть
бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним
керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових
інструментів.

5.5. Використання ставок дисконтування
Протягом звітного 2016 року ставки дисконтування Товариством не застосовувались.

5.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Протягом звітного 2016 року були відсутні ознаки знецінення активів, які
обліковуються на балансі Товариства.

5.7. Судження щодо застосування МСБО 29
Відповідно офіційним даним Державної служби статистики України, кумулятивний
рівень інфляції за трирічний період, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав 101,18% . З
цього приводу перед керівництвом Товариства виникло питання необхідності проведення
перерахунку показників фінансової звітності Товариства за 2016 рік відповідно до МСБО
29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». З метою прийняття відповідного рішення
керівництвом Товариства проаналізовано показники гіперінфляції, що передбачені у п. 3
МСБО 29.
До уваги були прийняті додаткові характеристики, а саме фактор динаміки змін рівня
інфляції. Так, інфляція у 2015 році була на рівні 43,3%, а в 2016 році – на рівні 12,4%, як і
прогнозував Національний банк України. Таке швидке зниження інфляції у 2016 році
може бути аргументом для судження щодо невикористання норм МСБО 29 на тій підставі,
що економіка України з 2016 року почала виходити зі стану глибоких інфляційних
процесів.
Наразі монетарна політика Національного банку спрямована на досягнення нової цілі –
забезпечити уповільнення інфляції до 8% на кінець 2017 року та до 5% у
середньостроковій перспективі.
Швидке сповільнення інфляції у 2016 році дозволило НБУ понизити облікову ставку 6
разів протягом року – із 22% до 14% річних. Як наслідок, у 2016 році спостерігалося
зниження відсоткових ставок за депозитами. Крім цього, індекс заробітної плати у 2016
році у лютому, червні, липні та серпні складав менше 100%. Також, не можна
стверджувати, що продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за
цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду
відстрочки платежу, тим паче, якщо цей строк є коротким.
Зважаючи на те, що згідно з МСБО 29 проведення перерахунку фінансової звітності є
питанням судження управлінського персоналу кожної компанії керівництво Товариства
дійшло до висновку, що за показниками, наведеними у підпунктах в) і г) п. 3 МСБО 29
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економічний стан в Україні не відповідає ситуації, що характеризується гіперінфляцією,
тому перерахунок показників фінансової звітності Товариства згідно з МСБО 29 за 2016
рік не є доцільним.

6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за
справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСБО39 та МСФЗ 13 у звіті про
фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів та
зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю

Грошові кошти та
їх еквіваленти

Депозити (крім
депозитів до
запитання)

Боргові цінні
папери

Інструменти
капіталу

Методики оцінювання

Первісна та подальша оцінка
грошових коштів та їх
еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка
дорівнює їх номінальній
вартості
Первісна оцінка депозиту
здійснюється за його
справедливою вартістю, яка
зазвичай дорівнює його
номінальній вартості.
Подальша оцінка депозитів у
національній валюті
здійснюється за справедливою
вартістю очікуваних грошових
потоків
Первісна оцінка боргових
цінних паперів як фінансових
активів здійснюється за
справедливою вартістю, яка
зазвичай дорівнює ціні
операції, в ході якої був
отриманий актив. Подальша
оцінка боргових цінних паперів
здійснюється за справедливою
вартістю.
Первісна оцінка інструментів
капіталу здійснюється за їх
справедливою вартістю, яка
зазвичай дорівнює ціні
операції, в ході якої був
отриманий актив. Подальша
оцінка інструментів капіталу
здійснюється за справедливою

Метод
оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)

Вихідні дані

Ринковий

Офіційні курси НБУ

Дохідний
(дисконтува
ння
грошових
потоків)

Ставки за депозитами,
ефективні ставки за
депозитними
договорами

Ринковий,
дохідний

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

Ринковий,
витратний

Офіційні біржові
курси організаторів
торгів на дату оцінки,
за відсутності
визначеного
біржового курсу на
дату оцінки,
використовується
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вартістю на дату оцінки.

Інвестиційна
нерухомість

Дебіторська
заборгованість

Поточні
зобов’язання

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

Ринковий,
дохідний,
витратний

остання балансова
вартість, ціни
закриття біржового
торгового дня
Ціни на ринку
нерухомості, дані
оцінки професійних
оцінювачів

Дохідний

Контрактні умови,
ймовірність
погашення, очікувані
вхідні грошові потоки

Витратний

Контрактні умови,
ймовірність
погашення, очікувані
вихідні грошові
потоки

6.2. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої
вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Балансова вартість
2016

2015

Справедлива вартість
2016

2015

Фінансові активи
Інвестиції, доступні для продажу
34853
29346
34853
29346
Дебіторська заборгованість за товари,
2368
1473
2368
1473
роботи. послуги
Грошові кошти та їх еквіваленти
99
275
99
275
Поточна кредиторська заборгованість за
11423
1514
11423
1514
товари, роботи. послуги
Поточна кредиторська заборгованість за
0
2950
0
2950
одержаними авансами
Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також
інвестицій, доступних для продажу, неможливо визначити достовірно, оскільки немає
ринкового котирування цих активів.
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування
справедливої вартості є достатнім, і не вважає, що за межами фінансової звітності
залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка
може бути корисною для користувачів фінансової звітності.

7. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у фінансових звітах
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7.1. Інші доходи, інші витрати
(тис.грн.)



Показник
Інші операційні доходи
Інші операційні витрати
Інші доходи

2016
0
0
3844

2015
0
0
1981

Інші витрати

4417

2453

Фінансовим результатом від звичайної діяльності у звітному періоді є збиток у
сумі 733 тис. грн.. Реструктуризація діяльності Товариства не відбувалась.
Доходи (витрати) від припинених видів діяльності відсутні.
Інші виплати акціонерам не здійснювались. Статті, що мають бути вилучені з
прибутків та збитків відповідно до МСФЗ:

дооцінка основних засобів (МСБО 16 «Основні засоби») — не здійснювалась; 

різниця між фактичною собівартістю викуплених акцій власної емісії та вартістю їх
перепродажу (МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання») — ці події не відбувались. 

7.2. Витрати на збут
Протягом звітного 2016 року були відсутні операції з витрат на збут.
7.3. Адміністративні витрати
(тис.грн.)

Показник
Витрати на оплату персоналу та соціальні
відрахування
Амортизація основних засобів та нематеріальних
активів

Інші операційні витрати
Всього адміністративних витрат

2016
0

2015
0

0

0

160
160

139
139

7.4. Фінансові доходи та витрати
(тис.грн.)

Процентні доходи
Відсотки по залишкам на поточних рахунках
Процентні витрати

2016
0
0

2015
0
0

7.5. Податок на прибуток
Розміщення цінних паперів Товариства як інституту спільного інвестування
закритого типу припиняється в строки, що визначаються проспектом емісії цінних паперів
ІСІ. Розподіл активів Товариства – ІСІ здійснюється після його ліквідації (припинення).
Нарахування та оплата податку на прибуток здійснюється після ліквідації (припинення) за
ставками, які будуть діяти у тому періоді в якому буде припинено діяльність Товариства.
Податок на прибуток у звітному році не нараховувався і не сплачувався.

7.6. Збитки від не поточних активів, утримувані для продажу
Станом на 31.12.2016 року Товариство немає не поточних активів, утримуваних для
продажу.

7.7. Нематеріальні активи
Станом на 31.12.2016 року Товариство немає нематеріальних активів.

7.8. Основні засоби
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Станом на 31.12.2016 року Товариство немає основних засобів.

7.9. Інвестиції, доступні для продажу
Перелік інвестицій

АТ «АК «Богдан Моторс»
ТОВ « АГ «Богдан»
корпоративні права
ПАТ «ТРЕТІЙ КАРЗ»
ПАТ «Міжнародний
Інвестиційний Банк»
ПАТ «Донецьк Лада»
ТОВ «Оушн Інвест"
корпоративні права
ТОВ «Авторітейл
Асистанс» корпоративні
права
ТОВ «АВТО ПОДІЛЛЯ»
корпоративні права
ТОВ «Спортивно
оздоровчий комплекс
«Монітор» корпоративні
права
ТОВ «Хюндай Мотор
Поділля» корпоративні
права
ТОВ «Богдан -Авто
Миколаів» корпоративні
права
ТОВ «Богдан Авто Холдінг»
корпоративні права
ПАТ «Юридичні послуги"
ПАТ «Завод «Ленінська
Кузня»
ПАТ «Страхова компанія»
КРАЇНА»
ПрАТ «.ІСТА-Центр»
ТОВ"СІО-А" корпоративні
права
ТОВ «Торгово-Сервісний
Дім Богдан» корпорат. права
ТОВ « ПБС» корпоративні
права
Всього

Кількість
акцій

Сума тис.грн.
на
31.12.2016

Кількість
акцій

Сума тис.грн.
на
31.12.2015

6565

0,1

30926565

835

45110

808
11

45110

808
11

7465
373

7540
81

7465
373

7540
81

15

15

198

198

1500

1

11569

3148

4

0

155

155

5000

0
100

13940

890
2788

23203

1263

23203

1263

7234495
23960

7472
410

7234495
23960

7472
410

3720

3720

7

7

0

4

34853

29346

7.10. Інвестиції до погашення
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Станом на звітну дату 31.12.2016 року відсутні інвестиції до погашення.

7.11. Інвестиційна нерухомість
Станом на звітну дату 31.12.2016року відсутня інвестиційна нерухомість.

7.12. Запаси
Станом на звітну дату 31.12.2016року запаси відсутні.

7.13. Торговельна та інша дебіторська заборгованість
Найменування статті

Станом на
31.12.2016

Станом на
31.12.2015

2368

1473

0
0
0
2368

0
0
0
1473

Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
за виданими авансами
за розрахунками з нарахованих доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість
Усього

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.

7.14. Грошові кошти
(тис.грн.)

Показник
Рахунки в банках в національній валюті

31.12.2016
99

31.12.2015
275

7.15. Статутний капітал
Зареєстрований статутний (пайовий) капітал Товариства складає 15 600 000, 00 грн.
(П’ятнадцять мільйонів шістсот тисяч грн. 00 коп.), який розподілено на 15 600 000
(П’ятнадцять мільйонів шістсот тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю
1,00 грн. (Одна грн. 00 коп.) кожна.
7.16.Інший додатковий капітал, нерозподілений прибуток
Найменування статті

Залишок на 31.12.2015
Рух коштів капіталу та
прибутку
Залишок на 31.12.2016

Інший
додатковий
капітал
емісійний
дохід»

Нерозподілений
прибуток

673

11912

0

-733

673

11179

Неоплачений
капітал

-1555

усього

11030
-733

-1555

10297

7.17. Фінансова оренда
Операції з фінансової оренди відсутні.

7.18. Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи
Відповідно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та
умовні активи». Події, що потребують коригування активів та зобов’язань Товариства
внаслідок виникнення умовних зобов’язань та умовних активів, відсутні.
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7.19. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Найменування статті

Станом на
31.12.2016
(тис. грн.)

Станом на
31.12.2015
(тис. грн.)

0
11423

0
1514

Поточна кредиторська заборгованість за
довгостроковими зобов’язання
Поточна кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
За одержаними авансами
Усього

0
11423

2950
4464

8. Розкриття іншої інформації
8.1 Умовні зобов'язання
8.1. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат
економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що
активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної
діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської
заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на
дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи
на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

8.2. Розкриття інформації про пов'язані сторони
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 Товариством;

асоційовані компанії;

спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;

члени провідного управлінського персоналу Товариства;

близькі родичі особи, зазначеної вище;

компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або
мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві;

програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або
будь-якого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною
Товариства.
Зв’язаними особами для Товариства: є засновники та учасники емітента (крім акціонерів,
які не є засновниками); особи, частка яких становить понад 10% у статутному капіталі
Товариства;
посадові особи Товариства та члени їхніх сімей; особи, що діють від імені Товариства за
відповідним дорученням, або особи, від імені яких діє Товариство; особи, які відповідно
до законодавства України контролюють діяльність Товариства; юридичні особи, що
контролюються Товариством або разом з ним перебувають під контролем третьої особи.
У 2016 році з Членами Наглядової Ради договори цивільно-правового характеру не
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укладалися.
Заробітна плата, компенсації та інші додаткові виплати членам Наглядової
ради, іншому управлінському персоналу не здійснювались.
Протягом звітного року Товариство не здійснювало операції з пов'язаними
сторонами - як з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) так і з їх придбання
Інші операції із пов’язаними сторонами у Товариства відсутні.

8.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і
вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись
унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок
впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено
кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний
ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом
Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної
оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію
щодо його пом’якшення.
8.3.1. 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 та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та
будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові
зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними
ризиками:

ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;

ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою
групою);

ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за
Національною рейтинговою шкалою;

ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки
дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
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 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
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Iqo B[nI{BaIorb ua nci noaiSni Qiuauconi
iucrpyuenra a6o fioro enrireHTa, ql,t qLTHHLIKaMLI,
incrpyr"renrl,I,3 .flKLIMus4ifi curororbct onepaqii Ha plIHKy.
Cepe4 ueroAin
OqroeHr,rla MeroAoM orlisxpr qinonoro pIr3I{Ky e auaris vyuznocri.
noM'.flKrreHn.fl rliuoeoro pv3prKy Tonapucrno BVKopI4croBye gunepcuSiraqiro arrzsis ra
B axqii ra inuri tfiuanconi incrpyMeuTl{ : ueQircoBaHuM
Aorpr{MaHHqriNairis Ha BKiraAeHH.rr
npra6yrrorr,r.
8.3.3. Pus ux nixeidnocmi
Puglm rirsiAHocri - pnszr roro, rqo TonapucrBo MarI,IMe rpyAHolqi rpI,I BtlKosasni
3o6on'.x3aun, noB'q3aHr.rx is SiHauconurvrlaso6on'gsaHHflMI{,uo [ofarlarorbct IrrJItxoM
rrocraBKr4rporrroBr{xrourrie a6o innroro QiuancoBoro aKTI4By.
Tonapucrno sAiftcnroe KoHrpoJrr nirniguocri runsxoM nnaHyBaHut rloroqHoi rirsiAHocri.
Tonapncrno ana-ui:ye repuinu uarexin, gri non'sgaui s 4e6ircpcrroro ga6opronauicrto ra
iuururran QinanconuMll aKTr4Bauu,so6oB's3auHstupl,a raKox nporHogni nororl4 rpo[IoBl'{x
ronnis ni4 onepaqifinoi 4irmnocri.
8.4. VnpasriHHs rcanirarou
Tonaplrcrno sAiftcHroeynpauiHns raniraroM 3 Merorc AocqrHeHH.rHacryrlHIaxqinefi:
o

o

s6eperrr4clpoMoxnicrr Tonapucrna [poAoB)KyBarLIcBotoAismHicrr rar, rqo6 soHo i
naAali sa6esnevyna-no .qoxil ilnfl yracHnrin Tonapucrna ra BuIIJIaTI{ inurunt
cropoHaM;
sarlircanneur.rM
ga6esflequrlr na-uexnvft npu6yror yqacur{KaMToBapr,rcrBa
BcrarloBJlenuroqin
3aBASKLI
Ha nocnyru TonapucrBa, Iqo niAnosiAalorr pinuro pI,I3I,IKy.

Kepinnzqrno Tonapncrna s4iftcHroe orntA crpyKrypu ranirzury na ulopivnift ouroni. llpr.r
rlboMy xepinnuqrno analisye napdcm raniraly ra rpplraManni fioro cKJIaIoBtIMplasuru. Ha
ocHosi orpr,rMaHr4x sucHosnis Tonapucrno sAificHloe peryJIIoBaHHt ranirany ruJIsxoM
3anyqeHHs AoAarKoBoro xaniraly a6o $inaucynanHx, a raKox Bvrrrlr?trr4lltsiAenAis ra
rrorarrreHnxicnyrouux [o3LIK.

8.5.Iloaii nic.nsEa.uancy
[optAoK,AaryriAuucansr$iuanconoisnitHocrii oci6
Bra3Harrae
Kepinulrqrno
TonapzcrBa
ynoBHoBaxeuux niAnLrcyBurr4ssifiricrr.
flpn crla4anni $inaHcosoi gnirHocri Tonapzcrna BpaxoBye no4ii, rqo sia6yrucs, nicts.
ssirnoi 1Larui nigo6paxye ik y @iuanconiftssirHocri siluonilHo Ao MCBO 10 <floaii nicn-f,
seirHoro nepio4y>.
MCEO 10 <flolii uicr-s ssirgoro nepiogy> uoAo
BianosilHo Ao 3acaA, Br,r3garreHr,rx
uo.qift nicls 1aru 6wtaucy, no4ii, uo rrorpe6yroru KoprlryBaHns arrusis ra go6oB'fl3aub
Tonaplrcrea,ni4cyrHi.
Tonapzcrno nosiAorvrJrre,rlo no4ift, sxi nusr.rxmanicuq snifiroi Aarvr ra qri 6 MoTJII'I
BnnuHyrrl Ha QinaHcosuft craH, pesynbrarv 4irmuocri ra pyx rorurin Tonapucrsa NaiNAarolo
6anancy i Aaroro 3arBepAlKeHHrrepinuuqrnola Qinanconoi sniruocri, ni4roronrenoi Ao
ne si46ynanocr.
orrprrJrroAHeHHr,

Iorona HarJrqAonoipagH
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