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 ТОВ “ Аудиторська фірма “АУДИТ-СТАНДАРТ”  
Дата державної реєстрації: 06.02.2004 року, Ідентифікаційний код 32852960  
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
ІНТЕРВАЛЬНОГО ДЕВИРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 

«ПЛАТИНУМ», 

активи якого перебувають в управлінні ТОВ «КУА ОЗОН» 

станом на 31.12.2017 р. 

 

Адресати:  

- Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР); 

- керівництву та учасникам ТОВ «КУА ОЗОН».  
 

І. Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

Думка 
Ми провели аудит фінансової звітності ІНТЕРВАЛЬНОГО ДЕВИРСИФІКОВАНОГО 

ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ПЛАТИНУМ» (надалі по тексту «ІД ПІФ «ПЛАТИНУМ», 
або «Фонд»), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017р., звіт про фінансові 
результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), звіт про 
власний капітал за рік що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, 
включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, фінансова звітність ІД ПІФ «ПЛАТИНУМ», що додається, відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан на 31 грудня 2017 року, її фінансові результати і 
грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності («МСФЗ»). 

Основа для думки 
Ми провели аудит відповідно до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг», видання 2015 року, (МСА), прийнятих в якості 
Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 344 від 04.05.2017р., для 
застосування до завдань, виконання яких буде здійснюватися після 1 червня 2017 року. 

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність 

аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.  
Ми є незалежними по відношенню до «ІД ПІФ «ПЛАТИНУМ» згідно з Кодексом етики 

професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та 
етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали 
інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. 

Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наші професійні судження, були значущими під 

час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. 
Проаналізувавши перелік всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 

найвищими повноваженнями, та питань, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 
звітності поточного періоду, ми не ідентифікували ключові питання аудиту, які необхідно 
висвітлювати в нашому звіті. 

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї 
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 

складається з інформації, яка подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. 
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Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 
висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 
іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 
інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця 
інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами 
роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані 
повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.  

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 

звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та за таку систему внутрішнього 
контролю, яку керівництво визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 
здатності Фонду продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 
застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський 
персонал або планує ліквідувати Фонд чи припинити діяльність, або не має інших реальних 
альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
фінансового звітування Фонду. 

 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не 

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що 
містить нашу думку.  

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. 

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 
якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
дотримуємось професійного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.  

Крім того, ми: 
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а 
також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи 
для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 
системи внутрішнього контролю; 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих 
аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 
поставили б під значний сумнів можливість Фонду продовжити безперервну діяльність. Якщо ми 
доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в 
своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 
розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови 
можуть примусити Фонд припинити свою діяльність на безперервній основі. 
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• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 
складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які 
суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші 
питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де 
це застосовне, щодо відповідних застережних заходів. 

 

ІІ. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги, що визначені «Вимогами до 

аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів», 

затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

11.06.2013р. № № 991 із змінами внесеними згідно рішення Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку № 1652 від 09.12.2014р. 

 
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ФОНД 

Повне найменування: ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДЕВИСФИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «ПЛАТИНУМ». 
Скорочене найменування: ІД ПІФ «ПЛАТИНУМ». 
Тип Фонду: інтервальний. 
Вид Фонду: диверсифікований. 
Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ: № 378-1 від 29.09.2015р. 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 221378. 
Строк діяльності Фонду: безстроковий. 
 

Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА ОЗОН»  

Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «КУА ОЗОН». 
Скорочене найменування: ТОВ «КУА ОЗОН». 
Код за ЄДРПОУ: 33936496. 
Вид діяльності за КВЕД 2010: 66.19 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім 
страхування та пенсійного забезпечення. 
Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16/вул. Федорова Івана, буд. 64/16.  
Дата державної реєстрації: 22.02.2006 р. Голосіївською районною у м. Києві державною 

адміністрацією. 
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: Ліцензія НКЦПФР на 
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) від 06.05.2016р. термін дії безстрокова, 
переоформлена згідно Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №162 від 
16.02.2016р. 

Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів: видана 
згідно з Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових 
послуг, (далі - Нацкомфінпослуг) № 1491 від 25.06.2015р. (внаслідок зміни найменування та 
місцезнаходження Товариства), строк дії з 06.02.2007 безстроковий, серія АВ № 614853.  

Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові 

послуги на ринку цінних паперів, видане НКЦПФР, реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі) 
№ 869, дата включення в Реєстр 15.06.2006р., підстава заміни Свідоцтва – зміна найменування та 
місцезнаходження фінансової установи, дата заміни Свідоцтва 06.08.2015р. 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Нацкомфінпослуг, реєстраційний номер 
17101836, дата прийняття та номер розпорядження про внесення фінансової установи до Державного 
реєстру фінансових установ: 05.10.2006 № 6295, серія та номер свідоцтва АА № 41, дата видачі 
свідоцтва 09.10.2006, код фінансової установи 17, дата заміни Свідоцтва 07.07.2015р. 
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Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні ТОВ «КУА ОЗОН» 
(надалі «КУА» або ТОВ «КУА ОЗОН»): 

 Відкритий спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «Аргентум»,  
 Інтервальний спеціалізований пайовий інвестиційний фонд «Аурум»,  
 Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Девелопмент»,  
 Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Девелопмент-2»,  
 Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «ІМВ Ендаумент»,  
 Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Ксенон»,  
 Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «КСК-Фонд»,  
 Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Платинум»,  
 Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Терра»,  
 Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Трейд»,  
 Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний 

інвестиційний фонд «ОРАМОСО КЕПІТАЛ»,  
 Відкритий недержавний пенсійний фонд «Лаурус». 
Виключною діяльністю Фонду є залучення коштів юридичних осіб з метою спільного 

інвестування та емісія цінних паперів - простих іменних інвестиційних сертифікатів з метою 
отримання прибутку від вкладення коштів, залучених від їх розміщення.  

Вимоги щодо розкриття наведеної нижче інформації наведені в пункті 6 частини ІІІ «Вимог до 
аудиторського висновку, що подається до НКЦПФР при розкритті інформації про результати 
діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та 
компанії з управління активами», затверджених рішенням НКЦПФР 11.06.2013р. № 991. 

Розкриття інформації про активи Фонду:  

Інформація щодо активів, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у всіх суттєвих аспектах, у 
цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародним 
стандартам фінансової звітності (МСФЗ). 

Оборотні активи 

Облік поточних фінансових інвестицій відображається в фінансовій звітності згідно МСБО 32 

«Фінансові інструменти: подання», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 7 

«Фінансові інструменти: розкриття інформації». 

Станом на 31.12.2017 року дебіторська заборгованість за: 
- авансами виданими складає 1 тис. грн. 
- розрахунками з нарахованих доходів складає 41 тис. грн. 
Оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості 
погашення. 
У звітному періоді резерв сумнівних боргів не нараховувався з причини відсутності сумнівів у 
платоспроможності дебіторів, безнадійна заборгованість відсутня. 
- Поточні фінансові інвестиції складають 12742 тис. грн. та представлені грошовими коштами на 
депозитних рахунках, строк яких більше 3 місяці в сумі 1930 тис. грн. та торговими цінними паперами 
– акціями виключно українських емітентів на суму 10812 тис. грн. Цінні папери утримуються для 
цілей продажу та мають короткостроковий термін обертання.  

Торгові цінні папери відображені в фінансовій звітності за справедливою вартістю (1 рівень ієрархії  
за справедливою вартістю: ті, що мають котирування, та спостережувані). 
  

Грошові кошти 

 Станом на 31.12.2017 року грошові кошти на депозитних рахунках Фонду становить 124 тис. 
грн. та підтверджується виписками банків. Безготівкові розрахунки здійснюються Фондом з 
дотриманням вимог діючого законодавства, а саме «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні 
в національній валюті» затвердженого постановою Правління Національного банку України від 
21.01.2004 р. №22 із змінами та доповненнями. 
 Загальні активи Фонду, в порівнянні з даними на початок періоду збільшились на 4380 тис. 
грн., в основному, за рахунок збільшення поточних фінансових інвестицій та грошових коштіві, 
відповідно, складають 12908 тис. грн. (ряд.1300 форми №1 «Баланс»).  
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Розкриття інформації про зобов’язання і забезпечення Фонду  

Інформація про зобов’язання і забезпечення Фонду, яка наведена у фінансових звітах, 
розкрита у всіх суттєвих аспектах, у цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського 
обліку (МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ). 

Визнання, достовірність оцінки, а також аналітичний та синтетичний облік зобов’язань в цілому 
відповідають вимогам МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». 

Зобов’язання Фонду відображені за достовірно визначеною оцінкою та в майбутньому існує 
ймовірність їх погашення.  

Станом на 31.12.2017 року поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги у 
сумі 661 тис. грн. 

Поточні зобов’язання відображено за сумою погашення.  
Поточні зобов’язання Фонду, в порівнянні з даними на початок звітного періоду, збільшились 

на 640тис. грн. і, відповідно, складають 661 тис. грн. (ряд.1695 форми №1 «Баланс»).  
 

Розкриття інформації про доходи, витрати та прибуток 

Нами було перевірено достовірність даних про правильність класифікацій та оцінки доходу, 
правильність визначення балансового прибутку відповідно до чинного законодавства. 

На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від звичайної 
діяльності Фонду ведеться у відповідності до норм МСБО 18 «Дохід». 

Фонд дотримується вимог МСБО 18 «Дохід», а саме: дохід визнається за принципом 
нарахування, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід, 
а сума доходу може бути достовірно визначена. 

Основною вимогою до фінансової звітності Фонду щодо доходів і витрат є відповідність 
отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які здійснюються з метою отримання 
таких доходів. 

Визнання доходів за 2017 рік  
Доходи - це збільшення економічних вигід у вигляді збільшення активів або зменшення 

зобов’язань, що призводить до зростання власного капіталу. 
У звітному періоді Фонд отримав доходів на загальну суму 5563 тис. грн., а саме:  

- інші операційні доходи на суму 2 тис. грн.; 
-інші фінансові доходи на суму 672 тис. грн., що складаються з сум отриманих як відсотки по 
депозитних рахунках в банках та дивідендів; 
- інші доходи на суму 4889 тис. грн., що є доходом за рахунок продажу та дооцінки торгових цінних 
паперів до справедливої вартості. 

Визнання витрат за 2017рік 

Витрати визнаються в обліку та відображаються в звіті про фінансові результати, якщо виникає 
зменшення в майбутніх економічних вигодах, пов’язаних із зменшенням активу або збільшенням 
зобов’язання, які можуть бути надійно виміряні. 

Витрати визнаються в обліку та відображаються в звіті про фінансові результати на основі 
безпосереднього зіставлення між понесеними витратами і відносяться до конкретних статей доходів.  

Загальна сума витрат звітного періоду складає 958 тис. грн. та складається з: 
- адміністративних витрат на суму 958 тис. грн.  

Фінансовим результатом від звичайної діяльності у звітному періоді є отриманий прибуток у 
сумі 4605 тис. грн. 

Розкриття інформації щодо визначення результатів діяльності відповідає вимогам чинного 
законодавства. Розкриття інформації щодо формування збитку відображено у формі №2 Звіт про 
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). 
  

Інформація відповідно до: 

«Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування», затвердженим 
Рішенням НКЦПФР від 10.09.2013р. №1753; 

«Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного 
інвестування», затвердженим Рішенням НКЦПФР від 30.07.2013р. за №1336; 

«Положення про склад і розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту 
спільного інвестування», затвердженим Рішенням НКЦПФР від 13.08.2013р. за №1468; 

«Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного 
інвестування», затвердженим Рішенням НКЦПФР від 30.07.2013р. за №1338. 
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ІД ПІФ «ПЛАТИНУМ» здійснило випуск (Свідоцтво НКЦПФР 00844 від 29.09.15 (попереднє 

свідоцтво ДКЦПФР № 1987 від 30.12.2010 р. анульовано у зв’язку із зміною назви КУА)) іменних 
інвестиційних сертифікатів у бездокументарній формі у кількості 10 000 000 штук номінальною 
вартістю 100,00 грн. на загальну суму 1 000 000 000,00 грн., які обліковуються фондом як 
зареєстрований пайовий капітал. 

Додатковий капітал складає 49078 тис. грн.; 
Нерозподілений прибуток складає 10864 тис. грн.; 
Неоплачений капітал становить 961382тис. грн. 
Вилучений капітал складає 86313 тис. грн. і відображає вартість викуплених Фондом власних 

інвестиційних сертифікатів. 
 

Дотримання вимог нормативно-правових актів Комісії, що регулюють порядок визначення 

вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (ІСІ) 

Для визначення вартості чистих активів Фонду ТОВ «КУА ОЗОН» (яка управляє активами 
Фонду) керується «Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного 
інвестування», затвердженим Рішенням НКЦПФР від 30.07.2013р. за №1336. Чисті активи Фонду на 
дату балансу складають 12247 тис. грн. При визначенні вартості чистих активів Фонду вимоги 
Положення №1336 витримано.  

 

Відповідність складу та структури активів, що перебувають у портфелі ІСІ, вимогам 

законодавства, що висуваються до окремих видів ІСІ 
Склад та структура активів ІД ПІФ «ПЛАТИНУМ» станом на 31.12.2017 року відповідають 

вимогам Рішення НКЦПФР від 10.09.2013 № 1753 «Про затвердження Положення про склад та 
структуру активів інституту спільного інвестування» в редакції, яка була чинна на звітну дату. Активи 
ІД ПІФ «ПЛАТИНУМ» відповідають мінімальному обсягу активів, який встановлений чинним 
законодавством. 

Правопорушень щодо складання та розкриття інформації та подання відповідних документів 
до НКЦПФР у 2017 році не виявлено. 

 
Дотримання вимог законодавства щодо суми витрат, які відшкодовуються за рахунок 

активів ІСІ  

Вимоги щодо складу і розміру витрат, які відшкодовуються за рахунок активів ІД ПІФ 
«ПЛАТИНУМ», які встановлені Рішенням ДКЦПФР від 13.08.2013 року № 1468 «Про затвердження 
Положення про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного 
інвестування» у редакції, яка була чинна на звітну дату, дотримані в повному обсязі. 
  

Дотримання законодавства в разі ліквідації ІСІ 

Під час планування та виконання аудиторських процедур виявлено що Фонд у звітному періоді 
не планував і не проводив процедуру ліквідації. 

 

Відповідність розміру активів ІСІ мінімальному обсягу активів, встановленому законом 

Активи ІД ПІФ «ПЛАТИНУМ» відповідають мінімальному обсягу активів, який встановлений 
чинним законодавством. 

  
Наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідної для 

складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або 

помилки 
Під час виконання аудиторських процедур, ми провели ідентифікацію і оцінку ризиків суттєвого 

викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки, для визначення їх впливу на 
повноту та відповідність фінансової звітності ІД ПІФ «ПЛАТИНУМ». Ми не помітили суттєвих 
проблем, пов’язаних з ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності 
Фонду внаслідок шахрайства, які потребують розкриття в цьому аудиторському висновку.  
 Аудитори підтверджують наявність та відповідність системи внутрішнього аудиту (контролю), 
необхідної для складання фінансової звітності ІД ПІФ «ПЛАТИНУМ», яка не містить суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилки. Внутрішній аудитор виконує свої обов`язки згідно 
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наказу № 5 від 17.02.2015р. відповідно до Положення «Про службу внутрішнього аудиту (контролю) 
ТОВ «КУА ОЗОН», затвердженого Рішенням загальних зборів учасників (протокол № 93 від 
15.08.2014р.). За підсумками року проводиться зовнішній аудит. 

Інформація про пов’язаних осіб 

Відповідно до МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» зв’язана сторона – це 
фізична або юридична особа, зв’язані з суб’єктом господарювання, що складає свою фінансову 
звітність. Зв’язаними особами зазвичай є: особи, частка яких становить понад 10% у капіталі Фонду; 
посадові особи та члени їхніх сімей; особи, що діють від імені Фонду за відповідним дорученням, або 
особи, від імені яких діє Фонд; особи, які відповідно до законодавства України контролюють 
діяльність Фонду; юридичні особи, що контролюються Фондом або разом з нею перебувають під 
контролем третьої особи; КУА та депозитарна установа які обслуговують Фонд, їх керівники та 
посадові особи.  

В процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності аудитором було встановлено, що до 
пов’язаних осіб ТОВ «КУА ОЗОН» відносяться фізичні особи: Ісупов Д.Ю., Золотухін А.В. та 
юридична особа: Компанія «Ідело Менеджмент Лтд.» (IDELO MENAGMENT LTD). Перелік 
пов’язаних сторін визначається ТОВ «КУА ОЗОН» враховуючи сутність відносин, а не лише 
юридичну форму. 

В процесі виконання процедур аудиту операцій з пов’язаними сторонами та іншими 
юридичними особами що виходять за межі нормальної діяльності Фонду у 2017 році не виявлено. 

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у 

фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Фонду 

Щодо інформації про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у 
фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Фонду. Фактів таких 
подій не встановлено.  

В той же час зауважуємо, що керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 «Подальші 
події» аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових 
звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту 
незалежних аудиторів до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування 
аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал. 
 

Інформація про ступінь ризику ІСІ на основі аналізу результатів пруденційних показників 

діяльності таких ІСІ 

Нормативним документом який встановлює порядок розрахунку обов’язкових до виконання 
пруденційних нормативів, визначення ризиків та порядок нагляду НКЦПФР за їх дотриманням є 
«Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до 
системи управління ризиками», затверджене рішенням НКЦПФР №1597 від 01.10.2015р. 

Дія цього Положення не поширюється на пайові та корпоративні інвестиційні фонди. Таким 
чином, дія цього нормативного акту не поширюється на ІД ПІФ «ПЛАТИНУМ». 
  

ІІІ. Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення 

аудиту 
Основні відомості про аудиторську фірму: 

Повне найменування юридичної особи відповідно до 
установчих документів: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «АУДИТ-СТАНДАРТ» 
Код за ЄДРПОУ:  32852960 

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України: 

№ 3345, рішення Аудиторської палати України 
№ 9 від 26.02.2004. Відповідно до рішення 
Аудиторської палати України № 286/3 від 19 
грудня 2013 року термін чинності Свідоцтва 
продовжено до 19 грудня 2018 року. 

 
Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до 
Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку 

196, серія та номер Свідоцтва: П 000196, строк 
дії Свідоцтва продовжено з 24 лютого 2014 року 
до 19 грудня 2018 року. 





















 

ІНТЕРВАЛЬНИЙ ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«ПЛАТИНУМ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, 

ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ 

 



1 
 

Зміст 
1. Форми фінансової звітності ..................................................................................................... 3 
1.1. Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік, який закінчився 31 грудня 

2017 року ................................................................................................................................................ 3 
1.2. Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2017 року ................................................... 3 
1.3. Звіт про зміни в капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року ................................. 4 
1.4. Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року ........................... 5 
2. Інформація про Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд 

«Платинум» ........................................................................................................................................... 6 
3. Загальна основа формування фінансової звітності ............................................................... 8 
3.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ ......................................................................... 8 
3.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності .................................................................... 8 
3.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення .................... 10 
3.4. Припущення про безперервність діяльності ......................................................................... 10 
3.5. Рішення про затвердження фінансової звітності ............................................................... 10 
3.6. Звітний період фінансової звітності ..................................................................................... 10 
4. Суттєві положення облікової політики ................................................................................ 10 
4.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності ................ 10 
4.2. Загальні положення щодо облікових політик ........................................................................ 10 

4.2.1. Основа формування облікових політик ......................................................................... 10 

4.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках ............................................................... 10 

4.2.3. Форма та назви фінансових звітів ................................................................................ 11 

4.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах ....................................................... 11 

4.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів .............................................................. 11 
4.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів ............................................................ 11 

4.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти.............................................................................. 11 

4.3.3. Дебіторська заборгованість .......................................................................................... 12 

4.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку ........................................................................... 13 

4.3.5. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю .................... 13 

4.3.6. Зобов'язання ...................................................................................................................... 13 

4.3.7. Згортання фінансових активів та зобов'язань ............................................................ 14 

4.3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток ..................................................................... 14 
5. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності

 14 
5.1. Забезпечення ............................................................................................................................. 14 
5.2. Доходи та витрати ................................................................................................................. 14 
5.3. Умовні зобов'язання та активи .............................................................................................. 15 
6. Основні припущення, оцінки та судження ............................................................................ 15 
6.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ ................. 15 
6.2. Судження щодо справедливої вартості активів Фонду ...................................................... 15 
6.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів ..................................... 16 
6.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів ................. 16 
7. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості .................................. 16 
7.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою 

вартістю.............................................................................................................................................. 16 
7.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості

 18 
7.3. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості ................................................. 18 
7.4. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» ............... 18 
8. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах ................. 19 

8.1. Інші доходи та інші витрати ...................................................................................................... 19 
8.2. Адміністративні витрати .......................................................................................................... 19 
8.3. Фінансові доходи та витрати .................................................................................................... 19 



2 
 

8.4. Фінансові інвестиції ................................................................................................................. 19 
8.4.1. Торгові цінні папери ...................................................................................................................... 19 
8.4.2. Поточні фінансові інвестиції ....................................................................................................... 20 
8.5. Торговельна та інша дебіторська заборгованість ................................................................... 20 
8.6. Грошові кошти .............................................................................................................................. 20 
8.7. Власний капітал ............................................................................................................................ 21 
8.8. Вартість цінних паперів, емітованих Фондом .......................................................................... 21 
8.9. Торговельна та інша кредиторська заборгованість ................................................................ 21 
8.10. Рух грошових коштів ...................................................................................................................... 21 

9. Розкриття іншої інформації ................................................................................................... 22 
9.1. Судові справи та претензії ..................................................................................................... 22 

9.2. Умовні зобов’язання та невизнані контрактні зобов’язання .................................................. 22 
9.3. Розрахунки з пов’язаними сторонами .................................................................................... 22 
9.4. Цілі та політики управління фінансовими ризиками ............................................................ 22 

9.4.1. Кредитний ризик .............................................................................................................. 23 

9.4.2. Ринковий ризик ................................................................................................................. 23 

9.4.3. Валютний ризик ............................................................................................................... 23 

9.4.4. Відсотковий ризик ........................................................................................................... 24 

9.4.5. Інший ціновий ризик ......................................................................................................... 25 

9.4.6. Ризик ліквідності ............................................................................................................. 25 

9.5. Управління капіталом .............................................................................................................. 26 
9.6. Інформація за сегментами ...................................................................................................... 27 
9.7. Події після дати Балансу ......................................................................................................... 27 
9.8. Вплив МСБО 29  «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» (далі – МСБО 29) на 

фінансову звітність Фонду ................................................................................................................ 27 
 



3 
 

 
1. Форми фінансової звітності 

 
1.1.  Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік, який 

закінчився 31 грудня 2017 року 
тис.грн. 

Стаття Примітки Рік, що закінчився 31 грудня 
2017 2016 

1 2 3 4 
Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг)    
Собівартість реалізованої продукції (робіт, 
послуг) 

   

Валовий прибуток    
Інші фінансові доходи    
Інші доходи 8.1. 4891 12 
Витрати на збут    
Адміністративні витрати 8.2. (958) (275) 
Інші витрати 8.1.  (561) 
Фінансові доходи 8.3. 672 693 
Фінансові витрати    
Прибуток до оподаткування  4605 (131) 
Витрати з податку на прибуток  - - 
Прибуток від діяльності, що триває    
Збиток від припиненої діяльності    
ПРИБУТОК (ЗБИТОК) ЗА РІК  4605 (131) 
Інші сукупні прибутки    
Переоцінка інвестицій, доступних для продажу    
Податок на прибуток, пов'язаний з компонентами 
іншого сукупного прибутку 

   

Інший сукупний прибуток за рік, за 

вирахуванням податків 
   

УСЬОГО: СУКУПНИЙ ПРИБУТОК (ЗБИТОК) 

ЗА РІК 
 4605 (131) 

1.2.  Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2017 року        
     тис.грн. 

Стаття Примітки 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

1 2 3 4 
АКТИВИ    
Непоточні активи    
Нематеріальні активи    
Основні засоби    
Інвестиції, доступні для продажу    
Інвестиції до погашення    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Інвестиційна нерухомість    
Інші фінансові інвестиції    
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Разом непоточні активи    
Поточні активи    
Запаси    
Торговельна та інша дебіторська заборгованість 8.5. 42 62 
Необоротні активи, призначені для продажу    
Фінансові інвестиції 8.4. 12 742 8 152 
Грошові кошти та їх еквіваленти 8.6. 124 44 
Разом поточні активи  12 908 8 258 

Усього активи  12 908 8 258 

 Власний капітал та зобов'язання    
Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 8.7. 1 000 000 1 000 000 
Додатковий капітал 8.7. 49 078 49 021 
Емісійний дохід     
Резерв переоцінки основних засобів    
Резерв переоцінки інвестицій, доступних для продажу    

Нерозподілені прибутки 8.7. 10 864 6 259 
Неоплачений капітал 8.7. (961 382) (961 401) 
Вилучений капітал 8.7. (86 313) (85 642) 
Усього капітал  12 247 8 237 

Непоточні зобов'язання    
Відстрочені податкові зобов'язання    
Доходи майбутніх періодів    
Довгострокові зобов'язання за фінансовою орендою    

Поточні зобов'язання    
Короткострокові забезпечення    
Короткострокові позики    
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями за фінансовою орендою 

   

Торговельна та інша кредиторська заборгованість 8.9. 661 21 
Разом кредиторської заборгованості  661 21 

Всього зобов'язань  661 21 

Разом власний капітал та зобов'язання  12 908 8 258 

 

1.3.  Звіт про зміни в капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року 

           тис.грн. 
Стаття Вкладений 

акціонерний 
капітал 

Емісійн
ий дохід 

Додатков
ий 

капітал 

Резерв 
переоцін

ки 
основних 
засобів 

Не-
розподілен

ий 
прибуток/ 

збиток 

Неоплач
ений 

капітал 

Вилучений 
капітал 

Усього 
власний 
капітал 

Залишок на 31 
грудня 2015 року 

1000000  49021  6390 (961401) (85231) 8779 

Усього сукупний 
прибуток за рік 

    (131)   (131) 



5 
 

Внески до   
капіталу 

        

Вилучення 
капіталу (Викуп 
часток) 

      (411) (411) 

Інші зміни в 
капіталі 

        

Залишок на 31 
грудня 2016 року 

1000000  49021  6259 (961401) (85642) 8237 

Внески до   
капіталу 

  57   19  76 

Вилучення 
капіталу: Викуп 
акцій (часток) 

      (671) (671) 

Усього сукупний 
прибуток за рік 

    4605   4605 

Залишок на 31 
грудня 2017 року 

1000000  49078  10864 (961382) (86313) 12247 

 
1.4. Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 

тис.грн. 
Стаття Примітки За рік, що закінчився 31 грудня 

2017 2016 
1 2 3 4 

1 .Операційна діяльність    
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

   

Повернення податків і зборів    
у тому числі податку на додану вартість    
Надходження авансів від покупців і замовників    
Надходження від повернення авансів    
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

   

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пе
ні) 

   

Інші надходження    
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)    
Праці    
Зобов’язань з податків і зборів    
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на приб
уток 

   
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 
додану вартість 

   
Витрачання на оплату авансів    
Інші витрачання     
Чистий рух коштів від операційної діяльності    

II. Інвестиційна діяльність    
Надходження від продажу    

фінансових інвестицій 8.10.1.  861 
необоротних активів    

Надходження від отриманих відсотків 8.10.2. 356 486 



6 
 

 
2. Інформація про Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний 

фонд «Платинум» 
 

Повне найменування: Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний 
фонд «Платинум». 

Юридичний статус Фонду 

Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Платинум» (надалі 
також - Фонд) є інститутом спільного інвестування та здійснює діяльність виключно із 
спільного інвестування. 

Фонд не є юридичною особою і не має посадових осіб. 
Активи Фонду обліковуються окремо від активів компанії з управління активами ТОВ 
«КУА ОЗОН». 

Тип Фонду: інтервальний. 
Вид Фонду: диверсифікований. 
Юридична та фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 64/16/вул. 

Федорова Івана, буд. 64/16. 
Строк діяльності Фонду: безстроковий. 
Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ: № 378-1 від 

29.09.2015р. 
Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 221378. 
Дата внесення відомостей про Фонду до ЄДРІСІ: 25.05.2006р. 
Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство: 

ozoncap.com. 
Адреса електронної пошти: info@ozoncap.com. 
Мета діяльності Фонду 

Фонд створений з метою провадження діяльності зі спільного, а саме залучення 
коштів юридичних та фізичних осіб-інвесторів з метою спільного інвестування шляхом 

Надходження від дивідендів 8.10.3. 338 244 
Надходження від погашення позик    
Придбання    

фінансових інвестицій 8.10.5. (99) (1075) 
необоротних активів    

Витрачання на надання позик    
Інші надходження 8.10.4. 464 355 
Інші платежі 8.10.6. (383) (2953) 
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної 
діяльності 

8.10.7. 676 (2082) 

III. Фінансова діяльність    
Надходження власного капіталу 8.10.8. 76  
Отримані кредити    
Погашення кредитів    
Інші платежі 8.10.9. (672) (417) 
Чистий рух грошових коштів від фінансовій 
діяльності 

8.10.10. (596) (417) 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 8.10.11. 80 (2499) 

Залишок грошових коштів на початок періоду 8.10.12. 44 2543 
Залишок грошових коштів на кінець періоду 8.10.13. 124 44 

mailto:info@ozoncap.com
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емісії цінних паперів - простих іменних інвестиційних сертифікатів Фонду та управління 
(купівля-продаж, пасивні доходи у вигляді процентів) активами, придбання яких 
дозволено Законом України «Про інститути спільного інвестування», з метою отримання 
прибутку в інтересах інвесторів. 

Предмет діяльності Фонду 

Предметом діяльності Фонду є сукупність організаційних, юридичних та інших 
передбачених чинним законодавством України дій, спрямованих на здійснення управління 
активами Фонду. 

Фінансові установи, що обслуговують Фонд (компанія з управління активами, 

зберігач Фонду): 

Управління активами Фонду здійснює ТОВ «КУА ОЗОН» (попередня назва ТОВ 
«Драгон Есет Менеджмент») (надалі КУА). 

КУА діє на підставі ліцензії: 
- ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), 
строком дії з 06.05.2016р. до безстроково, видана згідно Рішення НКЦПФР №162 від 
16.02.2016р. «Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами ТОВ «КУА ОЗОН» Місцезнаходження КУА: 03150, м. Київ, вул. 
Горького, буд. 64/16 / вул. Федорова Івана, буд. 64/16. 

Зберігачем Фонду є Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк», код за ЄДРПОУ 
– 09807750 (далі – Зберігач), який надає Фонду відповідні послуги згідно з Договору про 
обслуговування зберігачем активів пайового інвестиційного фонду № 181212-ПІФ-032876 
від 18 грудня  2012 р. в редакції від 04 серпня 2015р. 

Зберігач діє на підставі ліцензії: 
- ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, виданої Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку – з 12.10.2013р. до необмежений. 

Місцезнаходження Зберігача: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.   
  Аудитором Фонду є Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА «АУДИТ-СТАНДАРТ», код за ЄДРПОУ –  32852960. 
  Аудитор діє на підставі свідоцтва: 
- свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України. Строк дії з 26.02.2004р. до 19.12.2018р. 
- свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів. Строк дії з 
24.02.2014р. - до 19.12.2018р. 
Місцезнаходження Аудитора: 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера «А». 

Характеристика напрямків діяльності:  

Залучення коштів, подальше управління активами Фонду, облік та формування 
звітності здійснює компанія з управління активами ТОВ «КУА ОЗОН» (попередня назва 
ТОВ «Драгон Есет Менеджмент») згідно чинного законодавства. 

Грошові кошти, які залучаються, інвестуються за напрямками, зазначеними у 
Інвестиційній декларації Фонду, а саме в цінні папери, депозити та інше. 

У своїй діяльності Фонд керується чинним законодавством України, зокрема Законами 
України «Про Інститути спільного інвестування» (далі – ЗУ про ІСІ), «Про цінні папери та 
фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, 
Податковим кодексом України, іншими законодавчими актами України, нормативно-
правовими актами Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку України, 
внутрішніми положеннями та нормативними документами.  
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Особливістю економічного та соціального розвитку України на сучасному етапі є 
високий ступінь впливу глобальної нестабільності та внутрішні економічні та політичні 
процеси. Фонд, як інститут спільного інвестування, має високу ступінь залежності від 
законодавчих та економічних обмежень як загального характеру, так і спеціального 
характеру, притаманного для фондового ринку України. 
Керівництво КУА не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на фондовий 
сектор та інші галузі економіки, а також те, який вплив вони можуть мати на майбутній 
фінансовий стан Фонду. Керівництво КУА впевнене, що воно вживає всіх необхідних 
заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Фонду, дотримання вимог 
НКЦПФР. 

3. Загальна основа формування фінансової звітності 
 
3.1. 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 
2017 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні 
стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 
2017 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Підготовлена фінансова звітність Фонду чітко та без будь-яких застережень відповідає 
всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 
2017 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. 
3.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності 

Наступні стандарти не були впроваджені, тому що вони будуть застосовуватися 
вперше в наступних періодах. Вони призведуть до послідовних змін в обліковій політиці 
та інших розкриттях до фінансової звітності. Фонд не очікує, що вплив таких змін на 
фінансову звітність буде суттєвим. 

Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку внесено зміни в такі 
стандарти як:  

МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями» - набуває чинності 01.01.2018р.; 
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - набуває чинності 01.01.2018р.; 
МСФЗ 16 «Оренда» - набуває чинності 01.01.2019р. 
Що стосується  МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами»  

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 і передбачає нову модель, що 
включає п'ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з 
клієнтами. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається за сумою, яка відображає 
відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів 
або послуг клієнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають більш структурований  
підхід до оцінки і визнання виручки. Новий стандарт по виручці застосовується щодо 
всіх організацій і замінить всі діючі вимоги до визнання виручки згідно з МСФЗ. 
Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються з  або після 1 
січня 2018 року, ретроспективно в повному обсязі або з використанням модифікованого 
ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний 
час курівництво оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 15 і планує застосувати новий стандарт на 
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відповідну дату вступу в силу. 
Що стосується МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

МСФЗ 9 в поточній редакції, що відображає результати першого етапу проекту 
Ради з МСФЗ по заміні МСФЗ 39, застосовується щодо класифікації та оцінки 
фінансових активів та фінансових зобов'язань, як вони визначені в МСФЗ 39.  

Стандарт вводить нові вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку 
хеджування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної 
інформації не є обов'язковим. Застосування МСФЗ (IFRS) 9 зробить вплив на 
класифікацію та оцінку фінансових активів Фонду, але не зробить вплив на 
класифікацію та оцінку фінансових зобов'язань.  Набувають чинності для річних 
періодів, які починаються з або після 1 січня 2018 року, дозволяється дострокове 
застосування. В даний час керівництво оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 9  і планує 
застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу. 

Що стосується МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 

МСФЗ 16 скасовує поточну подвійну модель обліку оренди орендарями, 
відповідно до якої договори фінансової оренди відображаються в звіті про фінансовий 
стан, а договори операційної оренди не відображаються. Замість неї вводиться єдина 
модель відображення всіх договорів оренди в звіті про фінансовий стан в порядку, 
схожому з поточним порядком обліку договорів фінансової оренди. МСФЗ (IFRS) 16 
встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і 
вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної 
моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 
для фінансової оренди.  

Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів – що до оренди 
активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і 
короткострокової оренди (тобто оренди зі строком не більше12місяців). На дату 
початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежів (тобто 
зобов'язання по оренді), а також актив, який представляє право користування базовим 
активом протягом терміну оренди (тобто актив у формі права користування). Орендарі 
будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по оренді окремо 
від витрат по амортизації активу в формі права користування. 

Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при 
настанні певної події (наприклад, зміні термінів оренди, зміні майбутніх орендних 
платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення 
таких платежів).У більшості випадків орендар буде враховувати суми переоцінки 
зобов'язання з оренди в якості коригування активу в формі права користування.  

МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого 
обсягу інформації в порівнянні з МСФЗ (IAS) 17. МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності 
для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. 
Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування організацією 
МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням 
ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні 
положення стандарту передбачають певні звільнення. 

В даний час керівництво оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 16 і планує застосувати 
новий стандарт на відповідну дату вступу в силу. 

За рішенням керівництва КУА МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 
15 «Виручка по договорах з покупцями», МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття 
чинності не застосовуються. На даний час керівництво КУА оцінює вплив даних 
стандартів на свою фінансову звітність. 
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3.3. 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. 
3.4. 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. 
3.5. Рішення про затвердження фінансової звітності 

Фінансова звітність Фонду затверджена до випуску (з метою оприлюднення) 
керівником КУА 12 березня 2018 року. Ні акціонери Фонду, ні інші особи не мають права 
вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. 
3.6. Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний 
рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2017 року. 

 
4. Суттєві положення облікової політики 

 
4.1.  Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової 

звітності  
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком 

оцінки за справедливою вартістю інвестиційної нерухомості, яка відображається за 
справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», та оцінки за 
справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 39 
«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. Передбачувана справедлива 
вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної 
інформації про ринок і відповідних методів оцінки.  
4.2. Загальні положення щодо облікових політик 

4.2.1.  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 КУА відповідно до 
вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших 
чинних МСФЗ. 
4.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

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

Фонд не застосовував зміни в облікових політиках в 2017 році порівняно із 
обліковими політиками, які Фонд використовував для складання фінансової звітності за 
період, що закінчився 31 грудня 2016 року. 
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4.2.3. Форма та назви фінансових звітів 
Перелік та назви форм фінансової звітності Фонду відповідають вимогам, 

встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 
4.2.4. 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. 8.2 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 Фонду. 
4.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 

4.3.1. 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. 

Фонд 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. 
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. 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається 
нижче у відповідних розділах облікової політики. 
4.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Грошові кошти складаються з 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. 
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). 
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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. 
4.3.3.  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 Фонд 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 Фонд 
розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від 
зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості 
у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами 
є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості 
прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні. 

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума 
збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно 
пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то 
попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок 
коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі 
неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок 
створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. 

Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється 
за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, 
якщо таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання 
(яку інколи називають «неузгодженістю обліку»), що інакше виникне внаслідок 
оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних 
підставах. 

Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, 
яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків 
на дату оцінки. 

У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на 
звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду. 
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4.3.4. 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 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.  
 Оцінка акцій, що входять до складу активів Фонду 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 Фонду 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, 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.  
4.3.5. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю 

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Фонд 
відносить облігації, утримуючі до погашення. Після первісного визнання Фонд оцінює їх 
за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за 
вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є. 
4.3.6. Зобов'язання  

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

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

 Фонд не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом 
щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 

Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям 
визнання зобов’язань.  
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4.3.7. 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 
4.3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток 

Фонд не є платником податку на прибуток згідно Податкового кодексу України від 
02.12.2010 р. №2755-VI (зі змінами) ст.141.6.1. 

 
5. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння 

фінансової звітності 
 
5.1. Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Фонд 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. 
5.2. Доходи та витрати 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді 

надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, 
результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з 
внесками учасників. 

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 
критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення 
активів або зменшення зобов’язань. 

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших 
активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов: 

а) Фонд передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на 
фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи; 

б) 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; 

в) суму доходу можна достовірно оцінити; 
г) ймовірно, що до Фонду надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; 

та 
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно 

оцінити. 
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати 

надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання 
послуг на дату балансу. 

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів. 
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді 

вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є 
зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню 
та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають 
майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не 
відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 
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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. 
5.3. 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. 

6. Основні припущення, оцінки та судження 
 

При підготовці фінансової звітності Фонд 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 КУА 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. 
6.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних 

МСФЗ 
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 

керівництво КУА 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 КУА 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 КУА 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. 
6.2. 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 ґрунтується 
на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної 
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ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з 
врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 
6.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

Протягом звітного 2017 року переоцінка фінансових активів із залученням незалежних 
оцінювачів не здійснювалась.  

Керівництво КУА 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 КУА 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. 

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

інструментів 
Керівництво КУА 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 КУА фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів. 

 
7. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  

 
7.1. 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 39 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 
та їх 
еквіваленти 

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

Ринковий Офіційні курси 
НБУ 

Депозити (крім 
депозитів до 
запитання) 

Первісна оцінка депозиту 
здійснюється за його 
справедливою вартістю, яка 

Дохідний 
(дисконтува
ння 

Ставки за 
депозитами, 
ефективні ставки за 
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зазвичай дорівнює його 
номінальній вартості. Подальша 
оцінка депозитів у національній 
валюті здійснюється за 
справедливою вартістю очікуваних 
грошових потоків 

грошових 
потоків) 

депозитними 
договорами 

Боргові цінні 
папери 

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

Ринковий, 
дохідний  

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

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 

Інвестиційна 
нерухомість 

Первісна оцінка інвестиційної 
нерухомості здійснюється за 
собівартістю. Подальша оцінка 
інвестиційної нерухомості 
здійснюється за справедливою 
вартістю на дату оцінки. 

Ринковий, 
дохідний, 
витратний 

Ціни на ринку 
нерухомості, дані 
оцінки 
професійних 
оцінювачів 

Дебіторська 
заборгованість 

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

Дохідний Контрактні умови, 
ймовірність 
погашення, 
очікувані вхідні 
грошові потоки 

Поточні 
зобов’язання 

Первісна та подальша оцінка 
поточних зобов’язань здійснюється 
за вартістю погашення 

Витратний Контрактні умови, 
ймовірність 
погашення, 
очікувані вихідні 
грошові потоки 
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7.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки 

справедливої вартості 

 

 тис.грн 
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 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Дата оцінки 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 
Торгові цінні 
папери 10 812 5 825 – – – – 10 812 5 825 

Фінансові 
інвестиції 
(депозити, 
строк яких 
більше 3-х 
місяців) 

– – 1 930 2 327 – – 1 930 2 327 

Торгова 
дебіторська 
заборгованість  

– – 41 62 – – 41 62 

Депозити  – – 124 44 – – 124 44 

Поточні 
зобов’язання – – 661 21 – – 661 21 

7.3. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості 

У 2017 році  переведень між рівнями ієрархії не було. 
 

7.4. 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 

2017 2016 2017 2016 
1 2 3 4 5 

Фінансові активи     
Торговельна дебіторська 
заборгованість 

41 62 41 62 

Торгові цінні папери 10 812 5 825 10 812 5 825 

Поточні фінансові інвестиції 
(грошові кошти на депозитних 
рахунках, строк яких більше 3 
місяці) 

1 930 2 327 1 930 2 327 

Грошові кошти та їх еквіваленти 124 44 124 44 

Поточна кредиторська 
заборгованість 661 21 661 21 

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також 
інвестицій, доступних для продажу, неможливо визначити достовірно, оскільки немає 
ринкового котирування цих активів. 
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Керівництво КУА 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. 

 
8. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових 

звітах 
 
8.1. Інші доходи та інші витрати                                                                   

тис.грн 

Найменування 2017 2016 
Дохід від курсової різниці 2 12 
Дохід від збільшення вартості торгових цінних 
паперів 

4 889 - 
Всього інших доходів 4 891 12 

Інші витрати   

Збиток реалізації торгових цінних паперів - (561) 
Всього інших витрат - (561) 

8.2. Адміністративні витрати                                                                        
тис.грн 

Найменування 2017 2016 
Професійні послуги (депозитарій, аудитор, брокер, 
публікація звітності)  

8 8 

Професійні послуги з управління активами 299 249 
Премія КУА за рік 630 - 
Послуги банку 4 3 
Професійні послуги Зберігача (депозитарної 
установи) Фонду 

17 15 

Всього адміністративних витрат 958 275 

Всі витрати у Фонді обліковуються з урахуванням Рішення НКЦПФР № 1468 від 
13.08.13р. «Про затвердження Положення про склад та розмір витрат, що 
відшкодовуються за рахунок активів ІСІ» зі змінами. 

8.3. Фінансові доходи та витрати  

тис.грн 
Найменування 2017 2016 

Процентні доходи    
Дивіденди 338 244 
Відсотки по депозитних рахунках в банках 334 449 
Всього процентних доходів 672 693 

Процентні витрати - - 
Протягом 2017 року Фонд отримав дивіденді від ПАТ «Державна енергогенеруюча 

компанія «Центренерго» в сумі 58 тис.грн., ПАТ «Мотор Січ» в сумі 67 тис.грн., 
Мироновський Хлібопродукт в сумі 28 тис.грн. та ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в сумі 
185 тис.грн. 

8.4. Фінансові інвестиції 

8.4.1. Торгові цінні папери      

          тис.грн 
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Найменування 2017 2016 
Акції українських підприємств 10 812 5 825 
Всього  10 812 5 825 

 
Цінні папери в портфелі Фонду складаються з простих акцій українських емітентів, 

які не дають істотної участі у капіталі товариств – емітентів цих цінних паперів та не 
призводять до виникнення впливу на прийняття управлінських рішень щодо діяльності 
цих товариств. 

Цінні папери утримуються для цілей продажу та мають короткостроковий термін 
обертання. Облік цінних паперів здійснюється за справедливою вартістю.  

Доказами відсутності зменшення корисності фінансових інвестицій є: 
- Фінансові інвестиції в прості іменні акції українських емітентів: 

- виписки від Зберігача (депозитарної установи) АТ «Укрсиббанк», цінних паперів, 
складені станом на 31.12.2017 р., в яких цінні папери обліковуються на рахунку «410000» 
- «Цінні папери, не обтяжені зобов’язаннями на фондовому ринку» та на рахунку 
«427000» - «Цінні папери, заблоковані для торгів на біржі». 

- Відсутність означених юридичних осіб – емітентів цінних паперів в реєстрі 
НКЦПФР, як таких, що мають ознаки фіктивності та банкрутства, що підтверджує 
відсутність факторів, що б ставили під сумнів платоспроможність підприємств.  

8.4.2. Поточні фінансові інвестиції  

          тис.грн 
Найменування 2017 2016 

Поточні фінансові інвестиції (грошові кошти на 
депозитних рахунках, строк яких більше 3 
місяці) 

1 930 2 327 

Всього  1 930 2 327 

Поточні фінансові інвестиції складаються з грошових коштів на депозитних рахунках 
строком більше трьох місяців та менше року. Вищезазначені фінансові активи 
обліковуються за справедливою вартістю. Поточні фінансові інвестиції, використання 
яких обмежено станом на 31.12.2017 року відсутні. 

 
8.5. Торговельна та інша дебіторська заборгованість  
 Дебіторська заборгованість представлена заборгованістю за нарахованими 
відсотками за депозитами в банках. 

Термін погашення заборгованості – до 31.03.2018 р.                   тис.грн 
Найменування 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів (відсотки по депозитам) 

41 62 

Всього  41 62 

Дебіторська заборгованість Фонду не має забезпечення. 
Прострочена та знецінена дебіторська заборгованість відсутня. 

8.6. Грошові кошти                     

тис.грн 
Найменування 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Рахунки в банках 32 - 
Банківські депозити 92 44 
Середня ставка по банківським депозитам, % 9,5% 7,0% 
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Всього грошових коштів 124   44 

Грошові кошти, використання яких обмежено станом на 31.12.2017 року відсутні. 
 

8.7. Власний капітал          
тис.грн 

Найменування 31 грудня 2017 31 грудня 2016 
Зареєстрований пайовий капітал 1 000 000 1 000 000 
Додатковий капітал 49078 49021 
Неоплачений капітал (961382) (961401) 
Вилучений капітал (86313) (85642) 
Нерозподілений прибуток (збиток) 10864 6259 
Всього 12247 8237 

Фондом здійснено випуск (Свідоцтво НКЦПФР 00844 від 29.09.15 (попереднє 
свідоцтво ДКЦПФР № 1987 від 30.12.2010 р. анульовано у зв’язку із зміною назви КУА)) 
іменних інвестиційних сертифікатів у бездокументарній формі у кількості 10 000 000 штук 
номінальною вартістю 100,00 грн. на загальну суму 1 000 000 000,00 грн., які 
обліковуються фондом як зареєстрований пайовий капітал.  

 Власний капітал фонду складається виключно з зареєстрованого пайового капіталу, 
додаткового капіталу, нерозподіленого прибутку, неоплаченого капіталу та вилученого 
капіталу. Станом на 31.12.2017р. та на 31.12.2016р. власний капітал фонду дорівнює 12247 
тис.грн. та 8237 тис.грн. відповідно, що відповідає нормативу мінімально допустимого 
власного капіталу для інститутів спільного інвестування. 

8.8. Вартість цінних паперів, емітованих Фондом 

Найменування 31 грудня 2017 31 грудня 2016 
Кількість інвестиційних сертифікатів (ІС) в обігу, шт. 28 711 30 636 

Номінальна вартість ІС, грн. 100,00 100,00 
Вартість ІС, розрахована з вартості чистих активів 

Фонду, грн. 426,56 268,87 

 

8.9. Торговельна та інша кредиторська заборгованість    
тис.грн. 

Найменування 31 грудня 2017 31 грудня 2016 
Кредиторська заборгованість за отримані послуги 661 21 
Всього кредиторська заборгованість 661 21 

Станом на 31.12.2017р. кредиторська заборгованість представлена заборгованістю перед 
покупцями за отримані послуги, яка буде сплачена Фондом до 31.03.18 року.  

8.10. Рух грошових коштів 

8.10.1. Надходження від продажу фінансових інвестицій за 2017 та 2016 роки в сумі 0 
тис.грн та 861 тис.грн відповідно представлено у вигляді надходження коштів від продажу 
торгових цінних паперів. 

8.10.2. Надходження від отриманих відсотків за 2017 та 2016 роки в сумі 356 тис.грн 
та 486 тис.грн відповідно представлено у вигляді надходження відсотків за депозитами, 
розміщеними в банках. 
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8.10.3.Надходження від дивідендів за 2017 та 2016 роки в сумі 338 тис.грн та 244 
тис.грн відповідно представлено у вигляді надходження дивідендів. 

8.10.4. Інші надходження за 2017 та 2016 роки в сумі 464 тис.грн та 355 тис.грн 
відповідно представлено у вигляді повернення коштів з біржи для торгів цінними паперами 
та курсової різниці. 

8.10.5. Витрачання на придбання фінансових інвестицій за 2017 та 2016 роки в сумі 
(99) тис.грн та (1075) тис.грн відповідно представлено у вигляді витрачання на придбання 
торгових цінних паперів. 

8.10.6. Інші платежі за 2017 та 2016 роки в сумі (383) тис.грн та (2953) тис.грн 
відповідно представлено у вигляді оплати за надані послуги обслуговуючих організацій, а 
також повторне перерахування коштів на біржу для торгівлі цінними паперами. 

8.10.7. Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за звітний період 
склав 676 тис.грн. 

8.10.8. Надходження від власного капіталу за 2017 та 2016 роки в сумі 76 тис.грн та 0 
тис.грн відповідно представлено у вигляді надходження коштів від первинної емісії цінних 
паперів Фонду. 

8.10.9. Інші платежі за 2017 та 2016 роки в сумі (672) тис.грн та (417) тис.грн 
відповідно представлено у вигляді перерахування коштів інвестору за викуп інвестиційних 
сертифікатів. 

8.10.10. Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності за звітний період склав 
(596) тис.грн. 

8.10.11. Чистий рух грошових коштів за звітний період склав 80 тис.грн. 
 8.10.12. Залишок грошових коштів на початок періоду склав 44 тис.грн. 
8.10.13. Залишок грошових коштів на кінець періоду склав 124 тис.грн. 

 
9. Розкриття іншої інформації 

 
9.1. Судові справи та претензії 

Протягом 2017 та 2016 років Фонд не було залучено до судових справ. 

9.2. Умовні зобов’язання та невизнані контрактні зобов’язання 

Фонд не має умовних активів і зобов’язань, а також і невизнаних контрактних 
зобов’язань 
9.3. Розрахунки з пов’язаними сторонами 

Визначення пов'язаних сторін наведено в МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації про 
пов'язані сторони». Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна зі сторін має можливість 
контролювати іншу сторону, знаходиться під спільним контролем або може мати значний 
вплив на прийняті нею рішення з питань фінансово-господарської діяльності або 
здійснювати за нею загальний контроль. 

До пов’язаних осіб Фонд відносить фізичних осіб: Ісупова Д.Ю., Золотухіна А.В. та 
юридичну особу: Компанію «Ідело Менеджмент Лтд.» (IDELO MENAGMENT LTD), 
Перелік пов'язаних сторін визначається підприємством враховуючи сутність відносин, а 
не лише юридичну форму. 

Протягом 2017 та 2016 років операцій із пов’язаними сторонами не було. 
9.4. Цілі та політики управління фінансовими ризиками 

Керівництво КУА 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 КУА 
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здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його 
можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його 
пом’якшення. 
9.4.1. Кредитний ризик 

Кредитним ризиком э 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 відноситься до таких фінансових інструментів, як 
поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість. 

Загальні засади, принципи та підходи до управління кредитним ризиком визначаються 
політикою КУА. Керівництво КУА встановлює та щорічно переглядає свою інвестиційну 
стратегію, яка визначає основні цілі, оптимальний склад фінансових активів, зокрема 
портфелю Фонду та систему лімітів. Моніторинг та аналіз кредитного ризику Фонду 
проводиться індивідуально по кожному випадку. 

Для цілей управління кредитним ризиком, Грошові кошти Фонду зберігаються у 
надійних банках, які розташовані в Україні. Дебіторська заборгованість постійно 
перевіряється щодо відповідності до умов договорів та платоспроможності контрагентів. 
Станом на кінець 2017 та 2016 років дебіторська заборгованість є поточною, сумнівних 
боргів немає, тому керівництво КУА оцінює кредитний ризик Фонду, як низький. 
9.4.2. Ринковий ризик 

Ринковим ризиком є ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (таких 
як процентні ставки, курси цінних паперів, валютні курси, тощо). Метою управління 
ринковим ризиком є управління позицією, яка наражається на ринковий ризик, і контроль 
рівня ринкового ризику в межах прийнятних параметрів за умови досягнення оптимізації 
доходності та ризику. 

У сфері управління ринковим ризиком керівництво КУА застосовує уніфіковані 
процеси, методи, правила та систему лімітів, які забезпечують послідовний підхід до 
управління ризиками з урахуванням умов місцевого ринку. Такі процедури дозволяють 
отримувати агреговані дані та надавати інформацію про основні параметри ризику. 

Ринковий ризик включає валютний ризик, процентний ризик, інший ціновий ризик. 
9.4.3. Валютний ризик  

Валютним ризиком є ризик втрат через зміну активів, зобов’язань або позабалансових 
статей, виражених в іноземній валюті, викликану зміною курсу іноземної валюти. 

Валютний ризик обмежується за допомогою встановлення лімітів на розмір валютних 
позицій, що застосовуються як до довгої, так й до короткої позиції у кожній з валют, 
включаючи національну.  

Для зниження валютного ризику керівництво КУА використовує наступні принципи: 
- укладання валютних угод, що мають високий рівень ризику, тільки після 

попереднього погодження в межах встановлених лімітів; 
- щоденний аналіз відповідних ринкових умов; 
- розрахунок відкритої позиції по кожній валюті та перевірка дотримання 

встановлених лімітів на щоденній основі. У випадку перевищення лімітів, 
керівництво КУА вживає заходи, необхідні для приведення позицій у відповідність 
до встановлених лімітів. 

Визначення порогу чутливості керівництво Товариства здійснювало на основі 
статистичних даних НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких 
була розрахована історична волатильність курсу, що визначається як стандартне 
відхилення річної дохідності від володіння іноземною валютою за період. 

Валютні ризики Товариства виникають у зв’язку з володінням фінансовими 
інструментами, номінованими в іноземній валюті. Товариство інвестує кошти в банківські 
депозити в іноземній валюті та може інвестувати в цінні папери, номіновані в доларах 
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США (наприклад, державні облігації у доларах США). Товариство визначило, що 
обґрунтовано можливим є коливання валютного курсу ±8,39 відсотка. 

Чутливі до коливань валютного курсу активи      тис.грн. 
Активи номіновані в іноземній валюті 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Рахунки в банках в доларах США 30 - 
Всього 30 - 
Частка в активах Фонду на кінець 2017 року складає 0,2% та на кінець 2016 року- 0%. 

Аналіз чутливості до валютних ризиків проведено на основі історичних даних щодо 
волатильності курсів іноземних валют. 

Валютні ризики 

Валюта Сума % змін Потенційний вплив на активи Товариства  

Зростання вартості Несприятливі зміни 

На 31.12.2017 р. 
Долар США 30 ±39,5 +12 -12 
Разом  30 ±39,5 +12 -12 

На 31.12.2016 р. 
Долар США - ±23,64 +0 -0 
Разом  - ±23,64 +0 -0 

Станом на кінець 2017 року валютний ризик незначний, оскільки коливання курсу 
долара США в 2017 році було незначним  ±8,39 відсотка та активи Фонду в валюті склали 
0,2 відсотка від загальної вартості активів. 

9.4.4. Відсотковий ризик 

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових 
ставок. Фонд усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись, і це впливатиме на 
справедливу вартість чистих активів. 

Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у 
високо інфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, Фонд 
контролює частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях у національній та 
іноземній валютах з фіксованою відсотковою ставкою. 

Фонд здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально 
припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Фонд має намір позбуватися 
боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг 
відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових 
ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів. 

Середні ефективні процентні ставки за основними активами, за якими нараховуються 
проценти, представлені таким чином: 

Назва активу 
31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Сума, тис.грн. Ставка,% Сума, тис.грн. Ставка,% 

Грошові кошти та їх еквіваленти 32 2,0% - 2,0% 
Банківські депозити 92 9,5% 44 7,0% 
Поточні фінансові інвестиції 
(Торгові цінні папери) 10 812 - 5 825 - 
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Поточні фінансові інвестиції 
(грошові кошти на депозитних 
рахунках, строк яких більше 3 
місяців) 

1 930 14,5% 2 327 15,0% 

Керівництво КУА вважає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок 
на ±1 процентний пункт. Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні, що всі 
інші параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмінними, і показує можливий 
вплив зміни відсоткових ставок на 1 процентний пункт на вартість чистих активів Фонду. 

Оскільки оцінка депозитів здійснюється за номіналом, то зміна ринкових відсоткових 
ставок вплине лише на ставки по майбутнім депозитним договорам, станом на кінець 2017 
та 2016 років чутливість депозитів до зміни відсоткових ставок дуже низька.  

9.4.5. Інший ціновий ризик 

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні 
грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін 
(окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), 
незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого 
фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні 
фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. 

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів 
пом’якшення цінового ризику керівництво КУА використовує диверсифікацію активів та 
дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим 
прибутком. 

На основі аналізу історичної волатильності фондового індексу УБ керівництво 
КУА визначило, що ціновий ризик для акцій українських підприємств становить +/-34,3% 
(у попередньому році +/-48,8%). Потенційна зміна цін визначена на спостереженнях 
історичної волатильності дохідності цього класу активів. Потенційна волатильність 
визначається як така, що відповідає подвійному стандартному відхиленню щоденної 
 дохідності акцій за рік. Якщо ринкові ціни змінюватимуться за таким сценарієм, це може 
впливати на вартість чистих активів. 

Цінові ризики Фонду представлені таким чином: 

Назва активу 
Балансова 

вартість 

% змін 
Потенційний вплив на чисті 

активи Фонду, тис.грн. 

+ - 
Сприятливі 

зміни 

Несприятливі 

зміни 

На 31.12.2017 р. 
Акції українських 
підприємств 10 812 +34,3% -34,3% +3709 -3709 

На 31.12.2016 р. 
Акції українських 
підприємств 5 825 48,8% -48,8% +2843 -2843 

9.4.6. Ризик ліквідності 
Ризик ліквідності – ризик того, що Фонд матиме труднощі при виконанні зобов’язань, 

пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових 
коштів або іншого фінансового активу.  

Основні засади функціонування системи управління ризиком ліквідності міститься в 
Політиці управління ризиками КУА, яка розробляється та підтримується в актуальному 
стані керівництвом КУА з урахуванням вимог національного законодавства України. 

Підхід керівництва КУА до управління ліквідністю полягає у тому, щоб забезпечити, 
по мірі можливості, постійний достатній рівень ліквідності для погашення власних 
зобов’язань у належні строки, як за звичайних, так і за надзвичайних умов, без понесення 
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неприйнятних збитків або ризику репутації КУА. Керівництво КУА здійснює контроль 
ліквідності шляхом планування поточної ліквідності, а саме аналізує терміни платежів, які 
пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також 
прогнозні потоки грошових коштів від інвестиційної діяльності. 

У нижче наведених таблицях представлений аналіз ризику загальної ліквідності на 
основі балансової вартості активів та зобов’язань, як представлено у звіті про фінансовий 
стан. Дані таблиці складено на основі строків погашення згідно контрактних умов. 
Періоди виплат по фінансових активах та зобов’язаннях згідно з умовами договорів 
станом на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2016 року представлені таким чином: 

тис.грн. 

Рік, що закінчився 31 грудня 2017 року До 1 

місяця 
Від 3 до 6 

місяців Всього 

Дебіторська заборгованість за нарахованими 
доходами 

41 - 41 

Поточні фінансові інвестиції (торгові цінні папери) - 10 812 10 812 
Поточні фінансові інвестиції (грошові кошти на 
депозитних рахунках, строк яких більше 3 місяці) 1 930 - 1 930 

Грошові кошти та їх еквіваленти 124 - 124 
Всього активів 2 905 10 812 12 907 
Інші зобов’язання 661 - 661 
Всього зобов’язань 661 - 661 
 

Рік, що закінчився 31 грудня 2016 року До 1 

місяця 
Від 3 до 6 

місяців Всього 

Дебіторська заборгованість за нарахованими 
доходами 

62 - 62 

Поточні фінансові інвестиції (торгові цінні папери) - 5825 5825 
Поточні фінансові інвестиції (грошові кошти на 
депозитних рахунках, строк яких більше 3 місяці) 2327 - 2327 

Грошові кошти та їх еквіваленти 44 - 8258 
Всього активів 2433 5825 8258 
Поточна кредиторська заборгованість за послуги - 21 21 
Всього зобов’язань - 21 21 

 

9.5. Управління капіталом 
Керівництво КУА здійснює управління капіталом Фонду з метою досягнення 

наступних цілей: 
- зберегти спроможність Фонду продовжувати свою діяльність так, щоб і надалі 

забезпечувався дохід для акціонерів Фонду; 
- забезпечити належний прибуток акціонерам Фонду завдяки чіткої стратегії 

інвестування активів Фонду та аналізу інвестиційного середовища в Україні та 
в світі. 

Керівництво КУА здійснює огляд структури капіталу на постійній основі.  
Станом на 31 грудня 2017 та на 31 грудня 2016 років капітал Фонду відповідає 

нормативу мінімально допустимого власного капіталу для інститутів спільного 
інвестування. 

Найменування 

Мінімально допустимий 

розмір капіталу на дату 

реєстрації, тис.грн. 

Капітал станом на 

31.12.17, тис.грн. 

Капітал станом 

на 31.12.16, 

тис.грн. 

Власний капітал 438 12247 8237 












