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Вступний параграф
Основні відомості про АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «ФІНРАЙЗ» АКТИВИ ЯКОГО ПЕРЕБУВАЮТЬ В УПРАВЛІННІ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» наведені в Таблиці 1.

  Таблиця 1
№
п/п Показник Значення

1 Повне найменування Фонду

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ФІНРАЙЗ»

2 Код підприємства за ЄДРПОУ 40799949

3 КВЕД-2010

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти 
(основний);
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім 
страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

4 Тип, вид Фонду Закритий, недиверсифікований

5
№ свідоцтва про реєстрацію та 
дата видачі свідоцтва Свідоцтво № 00433 від 03.10.2016 року

6 Код за ЄДРІСІ 13300433
7 Строк діяльності До 03.10.2056 року.

8
Місцезнаходження юридичної 
особи

33028, Рівненська обл., місто Рівне, вулиця 
В.Чорновола, будинок 60

і



Основні відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІТІ ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ» наведені в Таблиці 2
_________    Таблиця 2
№
п/п Показник Значення

1 Повне найменування 
Товариства

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

2 Ідентифікаційний код 
юридичної особи

36018501

3 Основні види діяльності за 
КВЕД-2010

66.30 Управління фондами;
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти; 
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім 
страхування та пенсійного забезпечення) н.в.і.у. ; 
66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових 
послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

4 Місцезнаходження юридичної 
особи

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 7 Б, Літера 
А, офіс 157

Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України 
«Про аудиторську діяльність» № 3125-ХІІ від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-У від
14.09.2006 р.) та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики 
Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в 
Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також 
планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що 
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Перевірка проводилася у відповідності 
з вимогами Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-ІУ від
23.02.2006 р., Закону України «Про інститути спільного інвестування» № 5080- IV від
05.07.2012 р. (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30.10.1996 р. (зі змінами та 
доповненнями) інших законодавчих актів України та нормативних документів 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (в тому числі рішення № 991 від
11.06.2013 р)

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Фонду є Міжнародні 
стандарти фінансової звітності, інші нормативно-правові акти щодо ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення 
Товариства (Зокрема облікова політика АТ «ЗНВКІФ «ФІНРАЙЗ» на 2016 рік.).

Аудитором проведено незалежну аудиторську перевірку фінансових звітів у складі:
• Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 року;
• Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2016 рік;
• Звіту про рух грошових коштів за 2016 рік;
• Звіту про власний капітал за 2016 рік;
• Приміток до річної фінансової звітності за 2016 рік

(надалі -  фінансові звіти) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ФІНРАЙЗ» активи якого перебувають в управлінні Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами «СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» 
(надалі -  Фонд, Товариство на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному 
законодавству, встановленим нормативам.
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Інша пояснювальна інформації щодо фінансової звітності Товариства станом на 
31.12.2016 року та фактори, які вплинули на розмір чистого прибутку (збитку) Товариства, 
розкриті аудитором в «Пояснювальному параграфі».

Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне 

представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського 
персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю 
стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять 
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної 
облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам

Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 

основі результатів аудиторської перевірки.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження 
аудитора, яке грунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів 
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає 
заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення 
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають 
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю 
суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної 
облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом 
та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, що є 
загальноприйнятими в Україні.

Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні 
та відповідні аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності Фонду.

Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих Товариством в 
процесі виконання роботи. Аудитори не виключають наявності документів та інформації, 
які не були їм надані, і які б могли вплинути на формування думки. За повноту та 
достовірність наданої для аудиторської перевірки інформації несуть відповідальність 
посадові особи Товариства, які надали таку інформацію.

Аудиторський висновок складений згідно з вимогами чинного законодавства, 
Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації 
бухгалтерів, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 700 «Формулювання думки та 
надання звіту щодо фінансової звітності», Міжнародного стандарту аудиту 705 
«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», Міжнародного стандарту аудиту 706 
"Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" та 
інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку та у відповідності до 
рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку(в тому числі рішення № 
991 від 11.06.2013 р).

Вимоги до фінансової звітності загального призначення та склад повного пакету 
фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності наведено у 
Міжнародному стандарті бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності». 
Враховуючи той факт, що фінансова звітність професійних учасників фондового ринку, для 
яких є обов’язковим складання звітності за Міжнародними стандартами фінансової 
звітності, використовують для цього форми звітності, визначені П(С)БО, які не в повній 
мірі відповідають вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання 
фінансової звітності», аудитор зазначає, що зазначена невідповідність структури і змісту 
фінансової звітності не призвела до модифікації його думки.

Фінансова звітність Фонду підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності у редакції, затвердженій Радою по 
Міжнародним стандартам фінансової звітності та розміщеній на офіційному сайті
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Міністерства фінансів України (за станом на 01 січня 2016 року), а також чинного 
законодавства.

Період проведення перевірки: з 10 січня 2017 року по 17 березня 2017 року.

Підстава для висловлення умовно -  позитивної думки
На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив можливих 

коригувань, що могли б бути потрібними з наступних питань:
• Аудитори не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Фонду 

станом на 31.12.2016 року, однак за допомогою відповідних аудиторських 
процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, 
відображених в фінансових звітах Фонду станом на 31.12.2016 року, в межах 
рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів 
України від 29.07.2003 р. № 04230-04108. На думку аудитора, до модифікації 
аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними, 
якщо б ми були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та 
зобов’язань.;

• В складі активів Фонду обліковуються довгострокові фінансові інвестиції, що 
відповідно до Облікової політики та вимог МСФЗ і МСБО, мають 
обліковуватись за справедливою вартістю, до їх складу віднесені корпоративні 
права загальною балансовою вартістю станом на 31.12.2016 року 59 900 тис. 
грн. Однак слід .зазначити, що переоцінка їх станом на 31.12.2016 року не 
проводилася у зв’язку з недоступністю вхідної інформації. Все вищевикладене 
є ключовим джерелом невизначеності оцінок зазначених фінансових 
інструментів. На думку аудитора, вплив зміни в оцінках може бути значним, 
проте не всеохоплюючим для фінансової звітності Фонду;

• В складі активів Фонду становлять поточні фінансові інвестиції, що станом на 
31.12.2016р. обліковуються на балансі в сумі 61 тис. грн. До складу поточних 
фінансових інвестицій віднесені похідні фінансові інструменти, а саме 
форвардні контракти. Ринкові котирування по зазначеним фінансовим 
інвестиціям не доступні, що є ключовим джерелом невизначеності оцінок 
зазначених фінансових інструментів. На думку аудитора вплив зміни в оцінках 
не може бути значним та всеохоплюючим для фінансової звітності Товариства;

• Аудитори зазначають, що в примітках до річної фінансової звітності 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНРАЙЗ» 
активи якого . перебувають в управлінні Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами «СІТІ ЕССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ» станом на 31.12.2016р. інформація в окремих розділах 
розкрита не в повному обсязі, що не в повній мірі відповідає вимогам МСФЗ.

Оскільки всі ці питання не мають всеохоплюючого характеру для фінансової звітності 
Товариства, аудитори вважають за доцільне надати умовно-позитивний аудиторський 
висновок (звіт незалежного аудитора).

Умовно-позитивна думки
За винятком можливого впливу питань, що розкриті в параграфі «Підстава для 

висловлення умовно -  позитивної думки» фінансова звітність надає правдиву та 
неупереджену інформацію про фінансовий стан АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНРАЙЗ» активи якого перебувають в управлінні Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СІТІ ЕССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ», справедливо та достовірно відображає результати діяльності, рух 
власного капіталу та рух грошових коштів Фонду за 2016 рік згідно з визначеною 
концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам чинного 
законодавства, нормативним актам, аналітичному обліку та первинним документам Фонду
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На думку аудитора, фінансові звіти Фонду за 2016 рік складені на підставі облікових 
регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.

Фінансова звітність Фонду складена в цілому відповідно до вимог:
• Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової 

звітності», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та 
доповненнями),

• Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових 
коштів», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1994 року (зі змінами та 
доповненнями),

та відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Фонду станом на 
31 грудня 2016 року, його фінансові результати за 2016 рік у відповідності до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності.

Ведення бухгалтерського обліку відповідає Міжнародним стандартам фінансової 
звітності, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для 
складання фінансової звітності.

Пояснювальні параграфи:
Стан бухгалтерського обліку Товариства

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і 
результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі 
шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.

Облік повністю автоматизований.
Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного 

запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах-ордерах 
та аналітичних відомостях. Під час перевірки змісту наданих бухгалтерських звітних форм, 
аудиторами встановлено, що показники в них взаємопов’язані і тотожні між собою, в 
цілому відповідають даним реєстрів бухгалтерського обліку, у фінансовій звітності 
Товариства відображені усі показники, які мають суттєвий вплив на звітність.

Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи оцінки окремих статей 
балансу, використані керівництвом Товариства, та зроблено оцінку відповідності 
застосованих принципів нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та 
звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки.

На основі проведених аудиторами тестів встановлено, що бухгалтерський облік в 
цілому ведеться в Товаристві у відповідності до вимог Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 - XIV (зі 
змінами і доповненнями) (далі -  Закон № 996), Міжнародних стандартів фінансової 
звітності та інших законодавчих та нормативно -  правових документів з питань організації 
бухгалтерського обліку та звітності.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність Товариства за 2016 рік 
складена відповідно до облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних 
документів.

Фінансова звітність Товариства складена відповідно до вимог:
• Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової 

звітності», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2009 року (зі змінами та 
доповненнями),

• Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 7 «Звіт про рух грошових 
коштів», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1994 року (зі змінами та 
доповненнями).
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Нематеріальні активи
У результаті проведеної перевірки аудиторами вставлено, що станом на 31 грудня 

2016 року на балансі Товариства нематеріальні активи не обліковуються.
На думку аудиторів, облік нематеріальних активів у всіх суттєвих аспектах 

відповідає вимогам Наказу про облікову політику, Міжнародному стандарту 
бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи», який виданий Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 31 березня 2004 року (зі 
змінами та доповненнями).

Основні засоби
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2016 року на балансі 

основні засоби та інші необоротні матеріальні активи не обліковуються.
Відповідно до Наказу про облікову політику нарахування амортизації на основні 

засоби здійснюється прямолінійним методом.
Аудитори зазначають про незмінність визначеного методу протягом звітного 

періоду.
На думку аудиторів, дані фінансової звітності Товариства стосовно основних засобів 

та інших необоротних матеріальних активів в цілому відповідають даним реєстрів 
аналітичного та синтетичного обліку Товариства та первинним документам, наданим на 
розгляд аудиторам; склад основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, 
достовірність і повнота їх оцінки в цілому відповідають вимогам Міжнародного стандарту 
бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби», який виданий Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі 
змінами та доповненнями).

Фінансові інвестиції
За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, 

регістрів аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31 грудня 2016 
року на балансі Товариства обліковуються поточні фінансові інвестиції в сумі 61 тис. грн., 
що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та 
синтетичного обліку. До складу поточних фінансових інвестицій віднесені похідні 
фінансові інструменти, а саме форвардні контракти. Ринкові котирування по зазначеним 
фінансовим інвестиціям не доступні, що є ключовим джерелом невизначеності оцінок 
зазначених фінансових інструментів.

Довгострокові фінансові інвестиції станом на 31 грудня 2016 р. складають 59 900 
тис. грн., що відповідно до Облікової політики та вимог МСФЗ і МСБО, мають 
обліковуватись за справедливою вартістю, до їх складу віднесені корпоративні права 
загальною балансовою вартістю станом на 31.12.2016 року 59 900 тис. грн. Однак слід 
зазначити, що переоцінка їх станом на 31.12.2016 року не проводилася у зв’язку з 
недоступністю вхідної інформації. Все вищевикладене є ключовим джерелом 
невизначеності оцінок зазначених фінансових інструментів

На думку аудиторів облік фінансових інвестицій ведеться Товариством в цілому у 
відповідності з вимогами Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові 
інструменти», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(РМСБО) та застосовується Товариством з 01 січня 2016 року.

Дебіторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2016 року на балансі Товариства не обліковується 

довгострокова дебіторська заборгованість, що в цілому відповідає первинним документам 
та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Поточна дебіторська заборгованість Товариства за товари, роботи, послуги станом 
на 31 грудня 2016 року на балансі не обліковується, що в цілому відповідає первинним 
документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Простроченої 
дебіторської заборгованості не виявлено.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом відсутня.
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Дебіторської заборгованості за розрахунками за виданими авансами станом на 31 
грудня 2016 року відсутня, що в цілому відповідає первинним документам та даним 
реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів становить 13 
тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та 
синтетичного обліку.

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31 грудня 2016 року 
на балансі обліковується в розмірі 369 тис. грн., що в цілому відповідає первинним 
документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

На думку аудиторів бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості 
здійснюється Товариством в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Міжнародного 
стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти», який виданий Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується Товариством 
з 01 січня 2016 року.

Грошові кошти
Залишок грошових коштів Товариства в національній валюті станом на 31 грудня 

2016 року склав 10 158 тис. грн., що відповідає банківським випискам та даним, 
відображеним в фінансовій звітності Товариства.

Визнання, облік та оцінка зобов’язань Товариства
Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов‘язань Товариства в 

цілому відповідають вимогам Наказу про облікову політику та вимогам Міжнародного 
стандарту бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні 
активи», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) 
та застосовується з 01 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями) та Наказу про 
облікову політику.

Короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями та векселі видані не обліковуються на балансі Товариства станом на 31 
грудня 2016 року, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів 
аналітичного та синтетичного обліку.

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2016 р. 
обліковується в сумі 31 тис. грн., що в цілому відповідає первинним документам та даним 
реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Станом на 31 грудня 2016 року на бухгалтерських рахунках Товариства поточні 
зобов’язання за розрахунками з бюджетом не обліковуються,поточні зобов’язання зі 
страхування та з оплати праці не обліковується.

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами станом на 31 грудня 
2016 року відсутня, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів 
аналітичного та синтетичного обліку.

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків відсутня, що в 
цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного 
обліку.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками не 
обліковується, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів 
аналітичного та синтетичного обліку.

Інші поточні зобов’язання обліковуються в сумі 55 775 тис. грн., що в цілому 
відповідає первинним документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.

Доходи майбутніх періодів станом на 31 грудня 2016 р. на балансі Товариства не 
обліковуються, що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів 
аналітичного та синтетичного обліку.

Доходи
Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на 

підставі наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку,



розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону 
№ 996.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в 
журналах -  ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно 
доходів Товариства за 2016 рік в цілому відповідають первинним документам.

Структуру доходів Товариства за даними Звіту про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід) за 2016 рік та даними облікових регістрів та первинних документів 
наведено в Таблиці 3.

Структура доходів Товариства за 2016 рік
Таблиця З

Доходи Товариства Сума (тис. грн.)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

-

Інші операційні доходи -
Дохід від участі в капіталі -

Інші фінансові доходи 13
Інші доходи 16 323

Інший сукупний дохід -
Сукупний дохід 16 336

На думку аудиторів бухгалтерський облік сукупного доходу Товариства в усіх 
суттєвих аспектах ведеться у відповідності до норм Міжнародного стандарту 
бухгалтерського обліку 18 «Дохід», який виданий Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 1995 року (зі змінами та 
доповненнями), Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби», 
який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та 
застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями).

Витрати
На думку аудиторів, облік витрат Товариства ведеться в цілому відповідно до норм:

• Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси», який виданий 
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та 
застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями),

• Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби», який 
виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) 
та застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями),

• Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка», який виданий Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (РМСБО) та застосовується з 01 січня 2005 року (зі 
змінами та доповненнями),

• Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 36 «Зменшення корисності 
активів», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (РМСБО) та застосовується з 31 березня 2004 року (зі змінами та 
доповненнями),

• Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 19 «Виплати працівникам», 
який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(РМСБО) та застосовується з 01 січня 1999 року (зі змінами та 
доповненнями),

• Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові інструменти», 
який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(РМСБО) та застосовується з 01 січня 2013 року (зі змінами та 
доповненнями).



Відображення витрат Товариства за 2016 рік здійснювалось на відповідних рахунках 
обліку витрат згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про застосування 
Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських 
операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України 
від ЗОЛ 1.1999 р. № 291 (зі змінами і доповненнями).

Бухгалтерський облік витрат Товариства за 2016 рік здійснюється на підставі 
наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших 
первинних та розрахункових документів.

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображено в 
оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам, в основному відповідають первинним 
документам та даним фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Структуру витрат Товариства за даними Звіту про фінансові результати за 2016 рік 
та даними облікових регістрів та первинних документів наведено в Таблицях 4,5

Структуру витрат Товариства за 2016 рік
Таблиця 4

Витрати діяльності Товариства
ж

Сума (тис. грн.)

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)

-

Адміністративні витрати 116
Витрати на збут -
Інші операційні витрати -

Витрати від участі в капіталі -

Інші витрати 3 425
Разом 3 541

Елементи операційних витрат за 2016 рік
Таблиця 5

Витрати діяльності Товариства Сума (тис. грн.)

Матеріальні витрати -

Витрати на оплату праці -
Відрахування на соціальні заходи -
Амортизація -
Інші операційні витрати 116
Разом 116

За 2016 рік Товариство отримало прибуток в розмірі 12 795 тис. грн., витрати з 
податку на прибуток в 2016 році склали 0 тис. грн.. Інший сукупний дохід в 2016 році склав 
0 тис. грн.. Таким чином сукупний дохід Товариства за 2016 рік є прибуток у розмірі 12 795 
тис. грн. З урахуванням суми нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2015 
року в сумі 0 тис. грн.., сума нерозподіленого прибутку станом на 31.12.2016 року 
становить 12 795 тис. грн..

На думку аудитора, фінансові звіти Товариства відображають справедливо і 
достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016 
року, його фінансові результати у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності.

Розділ «Звіт про інші правові та регуляторні вимоги»
Власний капітал

За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2016 року 
складає суму 14 695 тис. грн.

Він складається із статутного капіталу в розмірі 126 900 тис. грн., суми 
нерозподіленого прибутку в розмірі 12 795 тис. грн. та неоплаченого капіталу в сумі
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125 000 тис. грн. Додатково вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного 
капіталу, емісійного та вилученого капіталу станом на 31 грудня 2016 року Товариство не 
має.

Протягом 2016 року виплата дивідендів не здійснювалася
Статутний капітал Товариства обліковується на балансовому рахунку «401».
В 2016 році здійснено розміщення 1 900 000 штук акцій Товариства загальною 

номінальною вартістю 1 900 000,00 грн.
На думку аудиторів, порядок формування корпоративного фонду відповідає вимогам 

чинного законодавства нормативам та регламенту Товариства. Учасниками Товариства є 
інвестори -  юридичні особи.

На думку аудитора, розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій 
звітності Товариства станом на 31.12.2016 року достовірно.

Статутний капітал
Для обліку статутного капіталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського 

обліку 401 «Статутний капітал». У Товариства станом на 31 грудня 2016 року, 
зареєстрований статутний капітал становить 126 900 000,00 (сто двадцять шість мільйонів 
дев’ятсот тисяч) гривень, поділений на 126 900 000,00 (сто двадцять шість мільйонів 
дев’ятсот тисяч) штук акцій номінальною вартістю 1,00 гривня. Станом на 31.12.2016 року 
розміщено та повністю сплачено 1 900 000 акцій загальною номінальною вартістю 
1 900 000,00 (один мільйон дев’ятсот тисяч) грн. Розмір початкового статутного капіталу 
Товариства складає 1 900 000,00 (один мільйон дев’ятсот тисяч) гривень, який поділено на 
1 900 000 штук акцій номінальною вартістю 1 гривня за 1 акцію.

Фонд створено згідно з рішенням засновників Товариства (Рішення №1 від 14.06.2016 
року). Розмір початкового статутного капіталу становив 1 900 000,00 (один мільйон 
дев’ятсот тридцять) гривень, який поділено на 1 900 000 штук акцій номінальною вартістю 
1 гривня за 1 акцію. На дату державної реєстрації Товариства початковий статутний капітал 
був повністю сплачений грошовими коштами.

Засновник набуває акції шляхом закритого (приватного) розміщення.
Засновником Товариства є особа, інформація про яку наведена в Таблиці 6.

Таблиця 6

№
п/п

Засновник
Товариства Дані про Засновника Загальна сума 

внеску (грн.)

>' н : <'

Кількість 
акцій (шт.)

Частка
в

статутно
му

капіталі
/О/ \

1 Гринь Максим 
Олександрович

Є фізичною особою за 
законодавством України; 

Реєстраційний номер 
облікової картки платника 
податків 2985703934; . 
паспортні дані: МЕ 
№944359, виданий 
27.06.2009 року 
Подільським РУ ГУ МВС 
України в м.Києві

1 900 000,00 1 900 000

(/о)

100,00

ВСЬОГО: 1 900 000,00 1 900 000,00 100,00

Інформація про сплату внесків грошовими коштами Засновником до статутного 
капіталу Товариства наведена в Таблиці 7.
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Таблиця 7
Засновник Товариства Дата банківської виписки; установа 

банку одержувача
Сума (грн.)

Гринь Максим Олександрович

Виписка по особовому рахунку 
№ 26205640672701 за 30.08.2016 року; 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК»;
МФО 300346

1 900 000,00

ВСЬОГО: 1 900 000,00

Згідно наведених даних, Засновник Товариства до дати державної реєстрації зробив 
внесок 100% від розміру свого вкладу у вигляді грошових коштів на рахунок, що був 
відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києві.

Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ФІНРАЙЗ» (Рішення №2 одноособового засновника від 31.08.2016 року) було 
затверджено результати приватного розміщення акцій, створено Наглядову Раду 
Товариства, та затверджено Статут Товариства.

Відповідно до Статуту Товариства для забезпечення діяльності Товариства 
створюється початковий статутний капітал у розмірі 1 900 000,00 (один мільйон дев’ятсот 
тисяч) гривень 00 копійок. Початковий статутний капітал поділено на 1 900 000 простих 
іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. за одну акцію.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видано АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНРАЙЗ» Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, що засвідчує випуск акцій на загальну суму 1 900 000,00 (один мільйон 
дев’ятсот тисяч) гривень 00 копійок, номінальною вартістю 1,00 грн. за 1 акцію; простих 
іменних акцій 1 900 000 штук; форма існування акцій -  бездокументарна. Реєстраційний № 
001065; дата реєстрації 03.10.2016 року.

Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ФІНРАЙЗ» (Рішення №5 одноособового засновника від 18.11.2016 року) було 
затверджено рішення про збільшення на 125 000 000,00 грн. статутний капітал Товариства 
шляхом додаткового випуску з метою спільного інвестування 125 000 000,00 простих 
іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. за одну акцію, на загальну суму по 
номінальній вартості 125 000 000,00 грн.

Були затверджені зміни до Статуту. Відповідно до нової редакції Статуту Товариства 
для забезпечення діяльності Товариства створюється Статутний капітал у розмірі 
126 900 000,00 (Сто двадцять шість мільйонів дев’ятсот тисяч ) гривень, поділений на 
126 900 000 акцій номінальною вартістю 1 гривня за 1 акцію. Розмір початкового 
статутного капіталу Товариства складає 1 900 000,00 (один мільйон дев’ятсот тисяч) 
гривень, який поділено на 1 900 000,00 акцій номінальною вартістю 1,00 гривня за 1 акцію. 
Початковий статутний капітал повністю сплачений грошовими коштами.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій видано АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНРАЙЗ» Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, що засвідчує випуск акцій на загальну суму 126 900 000,00 (Сто двадцять 
шість мільйонів дев’ятсот тисяч) гривень 00 копійок, номінальною вартістю 1,00 грн.; 
простих іменних 126 900 000,00 штук; форма існування акцій -  бездокументарна. 
Реєстраційний № 001119; дата реєстрації 14.12.2016 року.

Свідоцтво №001065 від 03.10.2016 року № 001065, що видане Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, втратило чинність.

В 2016 році розміщення акцій додаткової емісії не проводилося.
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Отже, станом на 31 грудня 2016 року, зареєстрований Статутний капітал Товариства 
складає 126 900 000,00 (Сто двадцять шість мільйонів дев’ятсот тисяч) гривень, поділений 
на 126 900 000 акцій номінальною вартістю 1 гривень за 1 акцію. Неоплачений капітал 
Товариства становить 125 000 000,00 грн., емісійний дохід 0,00 грн.

Розмір початкового статутного капіталу Товариства складає 1 900 000,00 (один 
мільйон дев’ятсот тисяч) гривень, який поділено на 1 900 000,00 акцій номінальною 
вартістю 1,00 гривень за 1 акцію. Початковий статутний капітал повністю сплачений 
грошовими коштами, що відповідає вимогам чинного законодавства.

На думку аудиторів, формування та сплата статутного капіталу Товариства в усіх 
суттєвих аспектах відповідає вимогам чинного законодавства.

Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства 
установчим документам.

Нерозподілений прибуток (Непокритий збиток)
За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2016 року сума 

нерозподіленого прибутку складає 12 795 тис. грн.

Щодо вартості чистих активів
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2016 року становить 14 695 тис. 

грн., що відповідає підсумку розділу І пасиву Балансу Фонду на вказану дату.
Вартість чистих активів менша розміру зареєстрованого капіталу Товариства станом 

на 31.12.2016 року.
Активи Товариства становлять 70 501 тис. грн. в тому числі: необоротні активи 

становлять 59 900 тис. грн., оборотні активи становлять 10 601 тис. грн.
Зобов’язання Товариства становлять 55 806 тис. грн. в тому числі: поточні 

зобов’язання і забезпечення 55 806 тис. грн.
Власний капітал 14 695 тис. грн.
Слід зазначити про відповідність розміру активів ІСІ вимогам діючого 

законодавства.
Склад та структура активів, що перебувають в портфелі Товариства

Інформацію про склад і структуру активів, що перебувають в портфелі Товариства 
наведено в таблиці 8

Таблиця 8

Активи ІСІ Сума (тис. грн.)

Відсоток у 
загальній 

балансовій вартості 
активів (%)

Довгострокові фінансові інвестиції 59 900 84,96
Дебіторська заборгованість із нарахованих 

доходів (нараховані відсотки за депозитами та 
наданими позиками)

13
0,02

Інша поточна дебіторська заборгованість 
(надані позики)

369 0,52

Поточні фінансові інвестиції (форвардні 
контракти)

61
0,09

Гроші та їх еквіваленти 10 158 14,41
Усього 70 501 100

На думку аудитора, склад та структура активів Товариства, відповідає вимогам 
діючого законодавства, та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, в тому числі« Положення про склад і структуру активів інституту 
спільного інвестування», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку № 1753 від 10.09.2013 р., що висуваються до даного виду ІСІ.
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Про суми витрат відшкодованих за рахунок активів ІСІ

Інформацію про суму витрат, відшкодованих за рахунок активів ІСІ наведено в 
таблиці 9

Таблиця 9

№ п/п Стаття витрат
.

Разом за рік
Витрати на винагороду

1 Винагорода КУА 1 674,37
2 Винагорода зберігану (депозитарна установа) 300,00
3 Винагорода аудитору
4 Винагорода оцінювачу майна
5 Винагорода торговцю цінними паперами

Разом витрат на винагороду 1 974,37
Операційні витрати

6 Реєстраційні послуги 1 975,00
7 Розрахунково-касове обслуговування банком 2 102,13
8 Нотаріальні послуги 3 980,00
9 Послуги депозитарію 4 881,00
10 Оплата вартості публікації обов’язкової інформації
11 Оплата послуг фондової біржі 29 800,00
12 Інформаційні послуги 933,00
13 Орендна плата
14 Фонд оплати праці членам наглядової ради

15 Рекламні послуги, пов’язані з виготовленням та 
розповсюдженням реклами щодо фонду

16

Витрати, пов’язані з обслуговуванням обігу ЦП та 
учасників (акціонерів) у тому числі витрати на сплату 
відсотків за позику та кредити залучені КУА для викупу 
ЦП

17
Витрати пов’язані з придбанням, утриманням та 

реалізацією нерухомого майна, що входить до складу 
активів не диверсифікованих ІСІ

18 Судові витрати пов’язані з діяльністю фонду

19 Податки та збори, передбачені законодавством 
України

70 090,00

Разом операційних витрат 113 761,13
Всього витрат 115 735,50

На думку аудитора, витрати відшкодовані за рахунок активів Фонду , відповідають 
вимогам діючого законодавства, та нормативних документів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, в тому числі« Положенню про склад і розмір витрат, що 
відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного інвестування», затвердженого 
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1468 від 13.08.2013 
року.

Про дотримання вимог нормативно -  правових актів Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

Під час перевірки, фактів порушення вимог нормативно-правових актів Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, інформація про жодні порушення не надана.
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Система внутрішнього аудиту (контролю)
Товариством створена служба внутрішнього аудиту (контролю). Загальними зборами 

учасників ТОВАРИСТВА ЗОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (протокол №77 від
25.12.2012 року), затверджено положення «Про службу внутрішнього аудиту (контролю), з 
метою складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок 
шахрайства або помилок.

Стан корпоративного управління
На виконання вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування» № 5080- 

IV від 05.07.2012 р. (зі змінами та доповненнями) Товариством з метою захисту законних 
прав і інтересів акціонерів товариства, були створені наступні органи Товариства :

• Вищий орган Товариства-Загальні збори акціонерів;
• Загальні збори акціонерів Товариства обирають Наглядову раду. (Рішення 

акціонера АТ ЗНВКІФ «ФІНРАЙЗ» №2 від 31.08.2016 року.)

Про пов’язаних осіб Товариства
В ході проведення аудиторської перевірки аудиторам була надана інформація про 

пов’язаних осіб Товариства:
Пов’язані особи - акціонери Товариства :

- ТОВ "ДЕВЕЛОПМЕНТ БІЗНЕС НОВЕЙШНЗ"(40498300),

- ТОВ "КК"Інтер Консалт"(404983 5 8)

Однак слід зазначити, що операцій з пов’язаними особами, які виходять за межі 
нормальної діяльності Товариства, аудиторами не виявлено .

Про дотримання пруденційних нормативів
Відповідно до «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на 

фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з 
управління активами)», Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
01.10.2015 № 1597 Венчурні фонди такий розрахунок не здійснюють.

Події після дати балансу
Після дати балансу, але до затвердження фінансової звітності до випуску, загальними зборами 

Товариства(Протокол №07/02/17-1 від 07.02.2017року), прийнято рішення про нарахування 
та виплату дивідендів учасникам за 201 брік в розмірі 6 080тис.грн.

Довідка про фінансовий стан Товариства додається.
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Довідка про фінансовий стан
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНРАЙЗ»

станом на 31 грудня 2016 року

м. Київ 17 березня 2017 року

Аналіз фінансового стану Товариства проведено на підставі даних форми № 1 
«Баланс» станом на 31.12.2016 року, та форми № 2 «Звіт про фінансові результати» 2016 
рік.

На підставі даних фінансової звітності Фонду аудиторами були розраховані окремі 
фінансові показники, які наведені в Таблиці 10.

Аналіз фінансового стану 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНРАЙЗ»

Таблиця 10

Показник

1

Коефіцієнт ліквідності

Формула розрахунку 

2

Ф1 (р і 160+р1165) / Ф1 (р1695-р1665-
р1660)

Значення

31.12.2015
3

показника

31.12.2016
4

0,18312

Коефіцієнт абсолю тної ліквідності Ф1 р 1165 / Ф1 р 1695 0,18202

Коефіцієнт покриття
Ф1 (р і 195-р 1170) / Ф1 (р1695-р1665-

р1660)
0,18996

Коефіцієнт загальної ліквідності
Ф1 (р і 195-р1170) / Ф1 (р1595-р1520- 

р 1525 + р1695-р1665-р1660)
0,18996

Коефіцієнт ф інансової 
стійкості(платоспроможності, * 
автономії)

Ф1 р 1495 / Ф1 рІЗОО 0,20844

Коефіцієнт співвіднош ення 
залученого і власного капіталу 
(коефіцієнт фінансового ризику;

Ф1 (р1595+р1695)/Ф 1 р 1495 3,79762

Чистий оборотний капітал (тис. грн.)
Ф1 (рі 195-р1170) -  Ф1 (р 1695-р 1665- 

рІббО)
-45205

Коефіцієнт рентабельності активів
Ф2 р2465 / Ф1 (р. 1300 (гр..З) + р. 1300 

(гр.. 4))/2
0,3630

Коефіцієнт ф інансової стабільності
Ф1 р 1495 / Ф1 (р 1595-р 1520-р 1525 + 

р 1695-р1665-р 1660)
0,26332

Коефіцієнт забезпеченості власними 
оборотними засобами

Ф1 (р.1495-р1095) / р і 195
-4,26422

Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати проведеного аналізу 
фінансового стану можемо зробити висновок, що станом на 31.12.2016 року фінансовий 
стан Фонду задовільний.
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Дані показники, що характеризують фінансовий стан та платоспроможність Фонду 
станом на 31.12.2016 року, свідчить про подальшу можливість безперервного 
функціонування Фонду як суб’єкта господарювання.

Аудитором не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, 
які можуть поставити під сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі ( МСА 570 «Безперервність»).

Основні відомості про аудиторську фірму наведені в Таблиці 11.
Таблиця 11

1 Повне найменування та 
ідентифікаційний код юридичної 
особи

Товариство з обмеженою відповідальністю 
Аудиторська фірма «Імона-Аудит», 23500277

2
Номер та дата Свідоцтва про 
внесення до Реєстру суб’єктів 
аудиторської діяльності, виданого 
АПУ

Свідоцтво № 0791, видано рішенням 
Аудиторської палати України від 26.01.2001 року 
№ 98, продовжено рішенням Аудиторської 
палати України від 24.09.2015 року, № 315/3 до 
24.09.2020 року;

3 Номер, серія та дата видачі 
Свідоцтва про внесення до 
Реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів , виданого 
НКЦПФР

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів, видане Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, реєстраційний 
номер Свідоцтва: 341. Серія та номер Свідоцтва: 
П 000341); дата видачі Свідоцтва: 25.01.2016 р.; 
свідоцтво дійсне до 24.09.2020 року.

4
Місцезнаходження (юридична 
адреса)

01030, м.Київ, вул. Пирогова, 2/37

5
Адреса здійснення діяльності 02140, м. Київ, проспект М. Бажана, 26, оф. 95

6
Телефон/ факс 565-77-22, 565-99-99

Згідно з Додатком № 1 до Договору № 203 від 18 листопада 2016 року ТОВ 
«Аудиторська фірма «Імона -  Аудит» (надалі -  Аудитор), що діє на підставі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0791, виданого рішенням 
Аудиторської палати України від 26.01.2001 року № 98, продовжено рішенням

. Аудиторської палати України №315/3 до 24.09.2020 року, (свідоцтво про внесення до 
Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 341 від 25.01.2016 року (Серія та номер 
Свідоцтва: П 000341), свідоцтво дійсне до 24.09.2020 року; свідоцтво про включення до 
реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ відповідно до розпорядження Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 17 вересня 2013 року №3234 
(реєстраційний номер свідоцтва 0063), продовжено рішенням № 3109 від 10 грудня 2015 
року, строк дії свідоцтва з 17 вересня 2013 року до 24 вересня 2020 року; свідоцтво АПУ 
про відповідність системи контролю якості (номер бланку №0250, Рішення АПУ від
05.07.2012 року №252/4), провела незалежну аудиторську перевірку первинних та 
установчих документів, бухгалтерського обліку та фінансових звітів у складі: Балансу 
(Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 року, Звіту про фінансові результати 
(Звіту ро сукупний дохід) за 2016 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2016 рік, Звіту про



власний капітал за 2016 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2016 рік 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНРАЙЗ» активи якого перебувають в 
управлінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами 
«СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» на предмет повноти, достовірності та відповідності 
чинному законодавству і встановленим нормативам станом на 31 грудня 2016 року.

Дата початку проведення аудиту: 10 січня 2017 
Дата закінчення проведення аудиту: 17

Аудитор
(сертифікат аудитора серія А №  006997, ви, 
29.11.2012 року)

кименко Микола Миколайович
ської палати України №  261/2 від

Генеральний директор Величко Ольга Володимирівна
(с е р т и ф ік а т  а у д и т о р а  с е р ія  А  №  0 0 5 1 8 2 , в и д а н и й  р іш е н н я м  А у д и т ^ Е ^ ^ н а д а т г г " У к р а ї н и  №  109 в ід  2 3 .0 4 .2 0 0 2  р о к у , п р о д о в ж е н и й  
р іш е н н я м  А у д и т о р с ь к о ї п а л а т и  У к р а їн и  №  2 4 9 /3  в ід  2 6 .0 4 .2 0 1 2  р о к у  д о  2 3 .0 4 .2 0 1 7  р о к у ; с в ід о ц т в о  У к р а їн с ь к о г о  ін с ти т у ту  р о зв и т к у  
ф о н д о в о го  р и н к у  К и їв с ь к о г о  н а ц іо н а л ь н о г о  е к о н о м іч н о г о  у н іве 'р ^и тету  п р о  за к ін ч е н н я  к у р с ів  т а  с к л а д а н н я  іс п и ту  з а  п р о гр а м о ю  
« Ф о н д о в и й  р и н о к  т а  с у ч а с н и й  а у д и т  ф ін а н с о в о ї зв іт н о с т і п р о ф е с ій н и х  у ч а с н и к ів  ф о н д о в о г о  р и н к у » , в и д а н е  В е л и ч к о  О л ьз і 
В о л о д и м и р ів н і в ід  0 2 .1 2 .2 0 1 6  р о к у , п р о т о к о л  №  7 , с е р ія  А Ф Р  № 1 6 /0 0 5 8 1 )

Дата складання аудиторського висновку: 17 березня 2017 року
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство
А КЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ Ф ОНД «ФІНРАЙЗ» за ЄДРПОУ

м. Рівне
акціонерне товариство

Територія
Організаційно-правова форма господарювання 
Вид економічної діяльності трасти, фонди та подібні фінансові суб*єкти

Середня кількість працівників1 _________________________________________
Адреса, телефон

за КОАТУУ 
'з а  КОПФ Г 
за КВЕД

КОДИ
2017| 01

40799949

5610100000
230

64.30

Україна, 33028 м. Рівне, вул.В.Чорновола, буд. 60, тел.0661311749
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 20 16 р.

Форма N 1 Код за ДКУД

X

1801001

А кти в
К од

р яд к а

Н а п оч аток  

зв ітн о го  
п ер іо д у

Н а кінець  
зв ітн ого  
п ер іоду

1 2 3 4
І. Н ео б о р о т н і ак ти в и

Н ем атер іал ьн і активи 1000
п ерв існ а вартість 1001
н ак оп и ч ен а ам о р ти зац ія 1002

Н езаверш ен і кап італ ьн і ін вести ц ії 1005
О сн овн і засоби 1010

п ерв існ а вартість 1011
зн ос 1012

Ін вести ц ій н а н ерухом ість 1015
П ерв існ а  вартість  ін вес ти ц ій н о ї н ерухом ості 1016

Зн ос ін вести ц ій н о ї н ерухом ості 1017
Д овго стр о к о в і б іол о гіч н і ак ти в и 1020

П ерв існ а  вартість  д о в го ст р о к о в и х  б іо л о г іч н и х  ак ти в ів 1021

Н ако п и ч ен а  ам о р ти зац ія  д о в го с т р о к о в и х  б іо л о г іч н и х  ак ти в ів 1022
Д овго стр о к о в і ф ін ан сов і ін вести ц ії:
які о б л ік овую ться  за  м ето д о м  участі в кап італ і ін ш и х  п ідп р и єм ств

1030
59900

інш і ф інансові ін вести ц ії 1035

Д о в го стр о к о ва  д е б іто р с ь к а  за б о р го в ан іс ть 1040
В ідстрочен і податков і ак ти ви 1045
Г удвіл 1050
В ідстрочен і акв ізи ц ій н і витрати 1060
З ал и ш ок  кош тів  у ц ен тр ал ізо в ан и х  с т р ах о в и х  резер в н и х  ф он д ах 1065

Інш і н еоб оротн і активи 1090

У сь ого  за р озд іл ом  І 1095 59900
II. О б о р о т н і ак ти в и

Запаси 1100
В и робн и ч і запаси 1101
Н езаверш ен е в и роб н и ц тв о 1102
Г о то ва  продукц ія 1103
Т овари 1104
П оточн і б іол огічн і активи 1110

Д еп ози ти  перестрахуван н я 1115
В ек сел і одерж ан і 1120

Д еб іто р сь к а  за б о р го в ан іс ть  за  п р о д у к ц ію , то в ар и , р о б о ти , послуги 1125
Д еб іто р сь к а  заб о р го в ан іс ть  за  ро зр ах у н кам и : 

за  видани м и  аван сам и 1130
з б ю д ж етом 1135

у то м у  чи сл і з п о д атку  н а  п ри б у то к 1136

Д еб іто р сь к а  заб о р го в ан іс ть  з а  р о зр а х у н к ам и  з н ар а х о ва н и х  д о х о д ів 1140 13
Д еб іто р сь к а  заб о р го в ан іс ть  за  р о зр а х у н к ам и  із вн утр іш н іх  р озрахун к ів 1145

Інш а п о точн а д еб іто р сь к а  за б о р го в ан іс ть 1155 369
П оточн і ф інансові ін вести ц ії 1160 61
Грош і т а  їх  ек в івал ен ти 1165 10158
Г отівка 1166

Р ахунки  в б ан ках  «влтпш ттлг 1167 10158
В итрати  м ай бутн іх  п ер іо д ів  н 1170

Ч астка п ер естр ах о ви ка  у ст р ах о в и х  резерв ах 1180

Інш і о б оротн і активи  г,с^ьК4 <і>/ 1190

У сь ого  за р озд іл ом  II 1195 10601
III. Н е о б о р о т н і а к т и в и , у т р и л і Щ і  ф  п р о д ч ^ з ^ і  £ Р У |Й\ аі буття 1200

Б ал ан с 1300 70501

П І Д Т |  Е / Р  Д Ж У
ГЕН.  !ПЙГ Е К Т 0 Р

Т 0  В « А Ф « І І Й М Н М ґ ?  д  н  т
Ц І Ш Ч К О  0  .  В .

\де><̂оР. д'

>иУ\я..



П асив
К од

ряд к а

Н а п оч аток  
зв ітн о го  

п ер іоду

Н а кінець 
зв ітн ого  

пер іоду

1 2 3 4
І. В л асн и й  к ап італ

Зареєстров ан и й  (п ай ови й ) кап італ 1400 126900

В нески  д о  н езар еєстр о ван о го  стату тн о го  кап італ у 1401
К ап італ  у доо ц ін ках 1405

Д о д атко в и й  кап італ 1410

Е м ісій н и й  д о х ід 1411

Н акоп и чен і курсові р ізниц і 1412

Р езервн и й  капітал 1415

Н ерозп од іл ен и й  п ри буток  (н еп о кр и ти й  зб и то к ) 1420 12795

Н еоп л ач ен и й  кап італ 1425 ( ) ( 125000 )

В илучений кап італ 1430 ( ) ( )
Інш і резерви 1435

У сь ого  за р озд іл ом  І 1495 - 14 695
II. Д о в г о ст р о к о в і зо б о в 'я за н н я  і за б езп еч ен н я

В ідстрочен і податков і зобов 'язан н я 1500
# #  #

П енсійн і зобов 'язан н я 1505
Д овго стр о к о в і креди ти  бан к ів 1510

Інш і д ов гостроков і зобов 'язан н я 1515

Д о в го стр о к о в і забезп ечен н я 1520

Д о в го стр о к о в і за б езп еч ен н я  ви трат п ерсон ал у 1521

Ц іл ьове ф інансування 1525

Б л аго д ій н а  д о п о м о га 1526

С трахові резерви 1530

Інвестиц ійн і кон трак ти 1535

П ризовий  ф онд 1540

Р езерв  на вип л ату  д ж ек -п о ту 1545

У сь ого  за р озд іл ом  II 1595
III. П о т о ч н і зо б о в 'я за н н я  і за б езп еч ен н я

•
К о р о тк острок ові к ред и ти  бан ків 1600

В ексел і видані 1605

П ото ч н а  кр ед и то р ськ а  заб о р го в ан іс ть  за: 
д о в го стр о ко в и м и  зоб о в 'язан н ям и 1610

тов ар и , роботи , послуги 1615 31

розрахун кам и  з бю д ж ето м 1620

у то м у  числі з п о д атку  на при буток 1621

розрахун кам и  зі страхуван н я 1625

р озрахун кам и  з оп л ати  праці 1630

П о то ч н а  кр ед и то р ськ а  за б о р го в ан іс ть  за  одер ж ан и м и  авансам и 1635

П оточн а кр ед и то р ськ а  заб о р го в ан іс ть  за  р о зрахун кам и  з учасникам и 1640

П о то ч н а  к р ед и то р ськ а  за б о р го в ан іс ть  із вн утр іш н іх  розрахун ків 1645

П ото ч н а  кред и то р ськ а  заб о р го в ан іс ть  за  стр ах о в о ю  д ія л ь н істю 1650

П оточн і забезп ечен н я 1660

Д о х о д и  м ай бутн іх  п ер іод ів 1665

В ідстрочен і ком іс ійн і д о х о д и  в ід  п ер естр ах о ви к ів 1670

Інш і поточні зобов 'язан н я 1690 55775

У сь ого  за р озд іл ом  III 1695 55806

IV . З о б о в 'я за н н я , п о в 'щ от іХ Н Е р й в ц от н и м и  а к т и в а м и , 
у т р и м у в а н и м и  д л д  п р о ^ й /^ , т ^ Ф ^ |т ! ч і і  в и буття  -

1700

V. Ч и ста  в а рті с т ^ ^ г  н е н с і й н ого  ф онду 1800

Б ал ан с «злитий 1900 - 70501

К ер івн и к  

Головн и й  бухі|

1 В и з н а ч а є т ь с я  в  п о р ^  

в и к о н а в ч о ї  в л а д и , щ о  рй

ГВЕНЧУРНИЙ КОРПС , г _інвЕСтииійдаИояг
-ФІНРАЙЗ^
Ід е н т и ф ік а ц ій н и й  новд®а&07йв'вм«ьнрЛгорг 

ц зуєІч вкзвн у  політпку^?8рері/

Ів а н о в  П .В .

н е  п е р е д б а ч е н о



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИМ 
Підприємство НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНРАЙЗ»

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

КОДИ
2017 01 01

40799949

(н ай м ен уван н я)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за _______ рік________ 20 16 р.

Форма N 2 Код за ДКУД

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

1801003

Стаття К о д

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього року

1 2 3 4
Ч и с т и й  дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:

прибуток 2090
збиток 2095 ( ) ( )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Інші операційні доходи 2120

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської 
продукції

2122

Адміністративні витрати 2130 ( 116 ) ( )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181

41 2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190
збиток 2195 ( 116 ) ( )

Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 13
Інші доходи 2240 16323
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( 3425 ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290
12795

збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої ДІЯЛЬНОСТ(^{$^Од^Й&^ф^НІ^^ 2305
Чистий фінансовий результат: и[*Н ^  о %°1 

прибуток 1 і  О 2350
12795

збиток У _  Ж*ж вШ 2355 ( ) ( )

ГЕН
!0В« &Ф« ІМ М Н » У

ВЕЛИКО 0 . ВСу'

71 8 о и



II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття
Код

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 12795

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті
Код

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515 -
Інші операційні витрати 2520 116
Разом 2550 116

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті
Код

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 628 142
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 628 142 -
Чистий прибуток (збиток) на одну^просту акцію 2610 20,37
Скоригований чистий п р и б р ^ й ^ ^ Л г о К ^ ^ ^ н у  просту акцію 2615 20,37
Дивіденди на одну прос^у7№ ^^і5!3̂ ^ ^ ^ Ц г 2650

Керівник Ґ ґ  ^  Іванов П.В.

и І ,фінрайз» Iй *Головний бухгалтер V, \  /  )  непередбачено
Ч\ С?̂ *са / І



Дата (рік, місяць, число)

АКЦІОНЕРНЕ ТО ВА РИ СТВ О  «ЗАКРИТИЙ 
Підприємство Н ЕДИВЕРСИФ ІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИ ВНИЙ за ЄДРПОУ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ Ф О Н Д «ФІНРАЙЗ»

(н а й м е н у в а н н я )

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 20 16 р.

Ф орма N  3 Код за ДКУД 1801004

КОДИ

2017 01 01

40799949

Стаття
Код

рядка
За звітний період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух кош тів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування ЗОЮ *
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020 1
Надходження від відсотків за залиш ками коштів на поточних 
рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045

Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 12 ) ( )
Праці 3105 ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 69 ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117
( ) ( )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118
( 69 ) ( )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1 ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )V К Р О /
Витрачання на оплату зобов'язань за ст р ах о в ^ ^ ^ ш їтр д к т ам й х Ж 1 5 0

( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання^ | ^ к ^  х ( )
Інші витрачання щЦ а ° ( ) ( )
Чистий рух КОШТІВ ВІД О ф р^І^Й ІІО Й аІЙ ліі^^і ® е,^сп'Т!'УІІсац;йнил к п -81

II. Рух коштів у резуль^аіі £
Надходження від реалізаЬФ  ® ч к 0 0

ж

2П



фінансових інвестицій 3200 16323
необоротних активів 3205

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215
дивідендів 3220

Надходження від деривативів 3225

Надходження від погашення позик 3230 149
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3235

Інші надходження 3250

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( 3486 ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )

Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( 518 ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3280
( 4129 ) ( )

Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 8339

III. Рух коштів у результаті ф інансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 1900
Отримання позик 3305

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310

Інші надходження 3340

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 ( ) ( )
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( -)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365
( ) ( )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370
( ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах

3375
( ) ( )

Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух кош тів від ф інансової діяльності 3395 1900

1 2 3 4
Чистий рух грош ових кош тів за звітний період 3400 10158
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів^^З^РІйпек^кош тів 3410
Залишок коштів на к ін е ц ь у ^ ^ ^ & х ш т а ї^ і 3415 10158

Керівник ^ '

Головний бухгалтер

V 'Штш ч

'̂ естищтифон!
'ФІНРАЙЗ*

ідентифікаційнийкод 40749949

Іванов П.В.

не передбачено

я ї й І в
г Е й . А И Р 

Т0В« ^
В Е І Н К 1



Дата (рік, місяць, число)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИМ 

Підприємство НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНРАЙЗ»___________________________

(найм енування)

Звіт про власний капітал
і

за рік 20 16 р.

за СДРПОУ

КОДИ
2017 01 01

40799949

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код
рядка

Зареєстро
ваний

капітал

Капітал у 
дооцін

ках

Додатко
вий капітал

Резерв
ний

капітал

Нерозпо
ділений 

прибуток 
(непокри

тий збиток)

Неопла-
чений

капітал

Вилу
чений

капітал
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 
на початок року

4000

Коригування:
Зміна облікової 
політики

4005

Виправлення
помилок 4010

Інші зміни 4090
Скоригований 
залишок на початок 
року

4095

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період

4100 12795 12795

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період

4110

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112
*

Накопичені курсові 
різниці 4113

Частка іншого 
сукупного доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств

4114

Інший сукупний 
дохід 4116

Розподіл прибутку:

Виплати власникам 
(дивіденди)

4200

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу

4205
П І д
- м ^

т  В Е 1  
А- д к-г-%

•§ " « Іш 1рсац.чіний а
Г к

1|



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Відрахування до 
резервного капіталу 4210

Сума чистого 
прибутку, належна до 
бюджету відповідно 
до законодавства

4215
1

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) фондів

4220

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення

4225

Внески учасників:
Внески до капіталу 4240

126900 -126900

Погашення 
заборгованості з 
капіталу

4245 1900 1900

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток)

4265

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток)

4270

Вилучення частки в 
капіталі

4275'

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій

4280

Інші зміни в капіталі 4290

Інші зміни в капіталі 4291

Разом змін у 
капіталі

4295 126900 12795 -125000 14695

Залишок 
на кінець року

4300 12795 -125000 14695

Керівник 

Головний бухгалі

«ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИаКОвАНИЛ 

' в е н ч ур н и й  КОРПОРАТіінвестиційний уонд'
«ФІНР/
ідентифікаційний«ОД 40709949

Іванов П.В.

не передбачено



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ЗА 2016 РІК, СТАНОМ НА 31.12.2016 РОКУ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІНРАЙЗ»
і

Фінансова звітність складається з балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на
31.12.2016 року, звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік, звіту 
про рух грошових коштів за 2016 рік, звіту про власний капітал за 2016 рік, приміток до 
річної фінансової звітності за 2016 рік. Одиниця виміру фінансової звітності -  тис. грн.

1. Відомості про Товариство.

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «ФІНРАЙЗ»

Скорочене найменування Товариства: АТ «ЗНВКІФ «ФІНРАЙЗ»

Код за ЄДРПОУ: 40799949.

Місцезнаходження, номер телефону: 33028, Рівненська обл.. місто Рівне, вулиця 
В.Чорновола, будинок 60

Тип Фонду: закритий.

Вид Фонду: недиверсифікований.

Належність: венчурний.

Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного 
реєстру інститутів спільного інвестування (далі ЄДРІСІ): 03 жовтня 2016 року

КодзаЄДРІСІ: 13300433

Мета діяльності Фонду: Отримання прибутку від проведення діяльності зі спільного 
інвестування, забезпечення прибутковості вкладених коштів учасників Фонду.

1.1. Основні напрями інвестиційної діяльності.

Основними напрямами інвестування Фонду є наступні галузі (сфери) економіки:

-  будівництво;
-  сільське господарство;
-  транспортна галузь;
-  переробна промисловість;
-  фінансова та страхова діяльність.
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2. Відомості про компанію з управління активами.

Повне найменування компанії з управління активами: Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами «Сіті Ессет Менеджмент».

Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами: 36018501.

Місцезнаходження компанії з управління активами: 01133, м. Київ, бульвар Лесі 
Українки, будинок 7 Б, (літера А), оф. 157.

Ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - 
діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління 
активами) АЕ № 294642 від «09» грудня 2014 р., строк дії ліцензії необмежений.

3. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності

3.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, 
структурованим відображенням фінансового стану, фінансових результатів діяльності та 
руху грошових коштів Товариства.

Фінансова звітність загального призначення -  це така фінансова звітність, яка має на 
меті задовольнити потреби користувачів, які не можуть вимагати від суб’єкта 
господарювання складати звітність згідно з їхніми інформаційними потребами, (параграф 7 
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності»)

Мета фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року -  надати 
фінансову інформацію про фінансовий стан Товариства, яка є корисною для нинішніх та 
потенційних інвесторів, позикодавців, кредиторів.

Фінансова звітність Товариства відображає вплив операцій, інших подій та умов 
відповідно до визначень та критеріїв визнання для активів, зобов’язань, доходу та витрат.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 
грудня 2016 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи 
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою 
з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 
2015 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає 
всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2016 року, 
дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, 
достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

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

3.2. Припущення про безперервність діяльності

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності 
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в 
ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б 
провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення 
фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
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У 2017році Товариство буде працювати безперервно.

3.3. Принцип нарахування в бухгалтерському обліку та суттєвість

Товариство складає фінансову звітність (крім інформації про рух грошових коштів) за 
принципом нарахування.

Товариство подає окремо кожний суттєвий клас подібних статей та подає окремо статті 
відмінного характеру або функцій, крім випадків, коли вони є несуттєвими.

3.4. Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність є календарний 2016 рік, а саме 
період з дати державної реєстрації Фонду з 01 вересня 2016 року по 31 грудня 2016 року.

3.5. Порівняльна інформація

Товариство не розкриває інформацію стосовно попереднього періоду, так як вона 
відсутня. Товариство створено у звітному 2016році.

3.6. 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.

3.7. Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) 
керівником Товариства 13 березня 2017 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не 
мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

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

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, 
оприлюднено МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який набуває чинності 01 січня 2018року. 
Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, то керівництвом 
Товариства прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до 
фінансових звітів Товариства за період, що закінчується 31 грудня 2016року. МСФЗ 9 
впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів і зобов’язань. Тому 
положення цього стандарту суттєво впливає на фінансову звітність Товариства.

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

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

4.1. Загальні положення щодо облікових політик

Облікова політика Товариства -  конкретні принципи, основи, домовленості, правила та 
практика, застосовані Товариством при складанні та поданні фінансової звітності.

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства 
відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та 
інших чинних МСФЗ.

4.2. Зміни в облікових політиках

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

Відповідно до параграфу 14 МСБО 8 Товариство змінює облікову політику, тільки 
якщо така зміна:

- вимагається МЗФЗ;
- приводить до того, що фінансова звітність надає достовірну та доречнішу інформацію 

про вплив операцій, інших подій або умов на фінансовий стан, фінансові результати 
діяльності або грошові потоки Товариства.

Однакові політики застосовуються протягом кожного періоду та в проміжок часу від 
одного періоду до іншого, щоб користувачі фінансової звітності мали змогу порівняти 
фінансову звітність Товариства через якийсь час для визначення тенденцій у фінансову стані, 
фінансових результатах діяльності та грошових потоках.

4.3. Форми та назви фінансових звітів

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, 
встановленим НП(С)БО 1 »3агальні вимоги до фінансової звітності».

4.4. Рекласифікації у  фінансовій звітності та виправлення помилок.

Рекласифікація статей у. фінансовій звітності не відбувалася. Товариство створено у 
2016році. Коригування при рекласифікації відсутні.

4.5. Облікові політики щодо фінансових інструментів

Фінансовий інструмент  -  це будь-який контракт, який приводить до виникнення 
фінансового активу у одного суб’єкта господарювання та фінансового зобов’язання або 
інструменту у іншого суб’єкта господарювання.

Згідно з МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» фінансовий актив -  це будь-який 
актив, що є:

- грошовими коштами;
- інструментом власного капіталу іншого суб’єкта господарювання;
- контрактним правом:
а) отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта 

господарювання, або
б) обмінювати фінансові інструменти з іншим суб’єктом господарювання за умов, які є 

потенційно сприятливими, або
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в) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися 
власними інструментами капіталу суб’єкта господарювання та який є:

- непохідним інструментом, за який суб’єкт господарювання зобов’язаний або може 
бути зобов’язаний отримати змінну кількість власних інструментів капіталу, або

- похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть 
здійснюватися іншим чином, ніж обміном фіксованої суми грошових коштів або іншого 
фінансового активу на фіксовану кількість власних інструментів капіталу.

4.5.1. Первісне визнання та оцінка фінансових активів

Товариство визнає фінансовий актив тоді і лише тоді, коли стає стороною контрактних 
положень щодо цього інструмента (параграф 3.1.1 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (далі - 
МСФЗ 9)).

Коли фінансовий актив вперше визнається в активах Товариства, він класифікується 
відповідно до параграфів 4.1.1 -4 .1 .5  МСФЗ 9.

Товариство визнає такі категорії фінансових активів, які в подальшому оцінюються:
- за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або 

збитку;
- за амортизованою собівартістю.
Фінансовий актив оцінюють за амортизованою собівартістю, якщо виконуються обидві 

такі умови:
актив утримують в моделі бізнесу, мета якої -  утримування активів задля збирання 

контрактних грошових потоків;
- контрактні умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження грошових 

потоків, які є лише погашенням основної суми та сплатою відсотків на непогашену 
основну суму.

Згідно з МСФЗ 9 під час первісного визнання фінансового активу він оцінюється за 
справедливою вартістю. Справедливою вартістю фінансового інструмента при первісному 
визнанні є, як правило, ціна операції (тобто справедлива вартість наданої компенсації) 
(параграф Б5.1.1 МСФЗ 9). Проте, при наявності свідчення, що ціна операції не відповідає 
справедливій вартості фінансового інструмента, який придбавається, необхідно провести 
оцінку за їхньою, справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку 
або збитку.

Якщо суб’єкт господарювання визначить, що справедлива вартість при первісному 
визнанні відрізняється від ціни операції, то підприємство обліковує такий інструмент на цю 
дату таким чином:

за оцінкою, передбаченою пунктом 5.1.1, якщо така справедлива вартість 
підтверджується ціною котирування на активному ринку для ідентичного активу або 
зобов'язання (тобто вхідними даними 1 рівня), або побудована за методикою оцінювання, яка 
використовує тільки дані відкритих ринків. Суб’єкт господарювання визнає різницю між 
справедливою вартістю при первісному визнанні та ціною операції як прибуток або збиток;

- в усіх інших випадках, за оцінкою, передбаченою пунктом 5.1.1, з урахуванням 
коригування на відстрочення різниці між справедливою вартістю при первісному визнанні та 
ціною операції. Після первісного визнання суб’єкт господарювання визнає таку відстрочену 
різницю як прибуток або збиток лише якщо вона виникає внаслідок зміни чинника (у тому 
числі чинника часу), який учасники ринку враховували б при визначенні ціни активу або 
зобов'язання.

Відповідно до параграфу Б5.4.14 Всі інвестиції в інструменти капіталу та контракти на 
такі інструменти повинні оцінюватись за справедливою вартістю. Проте 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.
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Витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання фінансового активу, не 
включаються до їх вартості при первісній оцінці для фінансових активів, які класифікуються 
як такі, що оцінюються за справедливою вартістю, а визнаються у складі прибутку або 
збитку.

А. Подальша оцінка фінансових активів

А1. 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, паї (частки) господарських 
товариств, облігації підприємств, які Товариство утримує для продажу.

Оцінка фінансових активів, що оцінюються за офіційним біржовим курсом 
організатора торгівлі

Оцінка вартості фінансових активів, що внесені до біржового списку організатора 
торгівлі, проводиться за офіційним біржовим курсом, оприлюдненим відповідно до вимог 
законодавства.

Оцінка вартості фінансових інвестицій, що обертаються більш як на одній фондовій 
біржі, проводиться за найменшим з біржових курсів.

Якщо на дату оцінки біржовий курс за акціями, що внесені до біржового списку 
організатора торгівлі не визначено, оцінка таких акцій проводиться за останньою балансовою 
вартістю.

Якщо на дату оцінки біржовий курс за облігаціями, що внесені до біржового списку 
організатора торгівлі не визначено, оцінка таких облігацій проводиться за останньою 
балансовою вартістю.

Оцінка фінансових активів, що не внесені до біржового списку організатора торгівлі

Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у 
біржовому списку організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за 
обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це 
може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу 
вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а 
собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.

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

Для оцінки балансової вартості таких акцій та паїв (часток) Товариство аналізує дані 
підтверджені ринком та фінансову звітність емітента офіційно оприлюднену або надану 
емітентом.

Оцінка фінансових активів обіг яких зупинено та/або щодо яких прийнято рішення 
про зупинення внесення змін до системи реєстру та цінних паперів, 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 
майбутніх економічних вигід.

Якщо відсутня імовірність відновлення обігу таких фінансових активів, не можливо 
отримати фінансову звітність і перевірити результати діяльності емітента, для оцінки 
ймовірності надходження економічних вигід таких фінансові активи оцінюються за нульовою 
вартістю.
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Оцінка фінансових активів у  разі ліквідації та/або визнання емітента/векселедавця 
банкрутом та відкриття щодо нього ліквідаційної процедури

Фінансові активи, обіг яких на дату оцінки не зупинено та реєстрація випуску яких не 
скасована, але емітент/векселедавець таких фінансових активів ліквідований та/або був 
визнаний банкрутом та щодо нього відкрито ліквідаційну процедуру за рішенням суду, 
оцінюються за нульовою вартістю

Л.2.Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство 
відносить облігації та векселі, що їх Товариство має реальний намір та здатність утримувати 
до погашення. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою 
собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від 
знецінення, якщо вони є.

4.5.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошові кошти включають грошові кошти на поточних рахунках та депозитних рахунках 
до запитання, а також грошові кошти в касі.

Термін МСФЗ «депозит до запитання» відповідає терміну «депозит на вимогу», який 
застосовується у банківському законодавстві. Відповідно до пункту 1.1 Положення про 
порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і 
фізичними особами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 
03.12.2003 № 516, «вклади (депозити) на вимогу -  це грошові кошти або банківські метали, 
що розміщені вкладниками в банках на умовах видачі вкладу (депозиту) на першу вимогу 
вкладника або здійснення платежів за розпорядженням власника рахунку».

Еквіваленти грошових коштів -  це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни 
вартості. Інвестиція визначається, як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого 
строку погашення, наприклад, протягом не більше трьох місяців з дати придбання 
(наприклад, депозити зі строком розміщення до трьох місяців).

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися у 
національній валюті, в іноземній валюті та у банківських металах.

Іноземна валюта -  це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих 
Приміток.

Первісна оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. Первісна оцінка грошових коштів та їх 
еквівалентів в іноземній валюті та банківських металах здійснюється у функціональній 
(національній) валюті за офіційними курсами Національного банку України (далі -НБУ).

Подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості на дату оцінки. Подальша оцінка грошових 
коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті та банківських металах здійснюється у 
функціональній валюті за офіційним курсом НБУ на дату оцінки.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання 
активами.

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках в результаті 
призначення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб в банківській установі тимчасової 
адміністрації подальша оцінка грошових здійснюється в сумі очікуваних надходжень 
грошових коштів з урахуванням ймовірності та строку їх повернення. 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.



4.5.3. 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 -  сума заборгованості контрагентів -  дебіторів перед 
Товариством на певну дату.

Дебіторська заборгованість складається із торгової, іншої дебіторської заборгованості та 
позик.

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли 
Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка 
дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості 
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

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.

Дебіторська заборгованість поділяється на поточну (строк погашення протягом 12 
місяців з дати фінансової звітності) та довгострокову (строк погашення більше 12 місяців з 
дати фінансової звітності).

Справедливу вартість довгострокової дебіторської заборгованості, за якою не 
нараховуються відсотки, можна оцінити як теперішню вартість усіх майбутніх надходжень 
грошових коштів, дисконтованих із застосуванням переважної ринкової ставки (переважних 
ринкових ставок) відсотка на подібний інструмент (параграф Б 5.1.1 МСФЗ 9). При 
визначенні вартості позики потрібно враховувати можливу наявність суттєвої відмінності 
процентної ставки, передбаченої договором позики, від поточних ринкових ставок 
(дисконтовані грошові потоки за різними ставками можуть суттєво відрізнятися.

Позики відображаються в обліку, починаючи з дати видачі коштів позичальникам.

4.5.4. Зобов’язання

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

Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає 
погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання 
протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.

Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям 
визнання зобов’язань.

4.6. Облікові політики щодо податку на прибуток

Відповідно до параграфу 5 МСБО 12 «Податки на прибуток» - оподаткований прибуток 
(податковий збиток) - прибуток (збиток) за період, визначений відповідно до правил, 
установлених податковими органами, згідно з якими податки на прибуток підлягають сплаті 
(відшкодуванню).

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого 
податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають 
сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні 
витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, 
чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

Поточний податок за поточний і попередні періоди Товариство визнає як зобов'язання на 
суму, що не була сплачена. Якщо вже сплачена сума податків за поточний та попередній



періоди перевищує суму, яка підлягає сплаті за ці періоди, то перевищення визнається як 
актив, відповідно до параграфу 12 МСБО 12.

4.7. Облікові політики щодо забезпечень

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну 
або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж 
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі 
економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

4.8. Облікові політики щодо доходів та витрат

Доходи враховуються та відображаються в фінансовій звітності відповідно до 
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 18 «Дохід». Дохід це збільшення 
економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження або збільшення 
корисності активів чи зменшення зобов’язань, що веде до збільшення власного капіталу, 
крім випадків, пов’язаних із внесками учасників власного капіталу. Дохід включає як дохід 
від звичайної діяльності, так і прибуток від інших операцій. Дохід від звичайної діяльності є 
доходом, який виникає в ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання і позначається 
різними назвами, а саме: продаж, гонорари, відсотки, дивіденди та роялті.

Дохід визнається, коли існує імовірність надходження економічних вигід і ці вигоди 
можна достовірно оцінити.

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

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

б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у 
формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими 
фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;

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

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

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

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

Дохід у вигляді відсотків, роялті та дивідендів, який виникає в результаті 
використання третіми сторонами активів Товариства, визнається на такій основі:
а) відсотки мають визнаватися із застосуванням методу ефективної ставки відсотка;
б) роялті мають визнаватися на основі принципу нарахування згідно із сутністю відповідної 
угоди;
в) дивіденди мають визнаватися, коли встановлюється право Товариства на отримання 
виплати.

Дохід за фінансовим активом, що оцінюється за справедливою вартістю (переоцінка), 
визнається у прибутку або збитку.
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Дооцінка/уцінка фінансових активів, які класифікуються як фінансові активи, що 
оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку або збитку, 
відображається в обліку, відповідно, на рахунку «Інші доходи»/«Інші витрати».

Для фінансового активу, який оцінюється за амортизованою собівартістю, прибуток 
або збиток визнається у прибутку чи збитку, коли припиняється визнання або зменшується 
корисність фінансового активу, а також у процесі амортизації чи проведенні його 
перекласифікації. Балансова вартість перераховується шляхом обчислення теперішньої 
вартості попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за первісною ефективною 
ставкою відсотка фінансового інструмента, або, якщо це можливо, за переглянутою ставкою 
відсотка. Коригування вартості фінансового активу, що класифікується як такий, що 
оцінюється за амортизованою собівартістю, відображається в обліку на рахунку «Інші 
доходи»/«Інші витрати».

Коли виникає невизначеність щодо отримання суми, яку вже включено до суми доходу, 
не отримана сума (або сума, щодо якої перестає існувати ймовірність відшкодування) 
визнається як витрати, а не як коригування суми первісно визнаного доходу.

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

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

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли 
виникають зобов’язання без визнання активу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 
відповідні доходи.

5. Істотні облікові судження і допущення

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які 
мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та 
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки 
та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих 
обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо 
балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у 
керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою 
відрізнятися від цих розрахунків.

5.1. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства

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

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

- 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;

- вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на 
доходи (витрати) може бути значним.

5.3. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів

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

5.4. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів

На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої 
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх 
знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження 
керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних 
майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що 
відбулися після визнання фінансового активу.

5.5. Судження щодо перерахунку фінансової звітності в умовах гіперінфляції
Згідно з міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність в 

умовах гіперінфляції» управлінський персонал компанії прийняв рішення не проводити 
перерахунок фінансової звітності за 2016 рік.

Проаналізувавши критерії, які характеризують показник гіперінфляції і передбачені у 
параграфі З МСБО 29, а саме:

а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі 
немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримувані в 
національній валюті, негайно інвестуються для збереження купівельної спроможності;

б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а 
у відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті;

в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які 
компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки 
платежу, навіть якщо цей строк є коротким;

г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін;
ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або 

перевищує цей рівень.
А також враховуючи додаткові характеристики, то важливим фактором є динаміка змін 

рівня інфляції. Так, рівень інфляції у 2015 році склав 43,3%, а в 2016 році -  12,4%. Така
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динаміка може бути аргументом для судження щодо невикористання норм МСБО 29 на тій 
підставі, що економіка України з 2016 року почала виходити зі стану глибоких інфляційних 
процесів.

Проаналізувавши інші критерії, керівництво Товариством вважає, що за показниками 
наведеними у підпунктах в) і г) параграфа З МСБО 29 економічний стан в Україні не 
відповідає ситуації, що характеризується гіперінфляцією. Швидке сповільнення інфляції у 
2016 році дозволило НБУ понизити облікову ставку 6 разів протягом року -  із 22 до 14% 
річних. Як наслідок, у 2016 році спостерігалося зниження відсоткових ставок за депозитами. 
Крім цього, індекс заробітної плати у 2016 році у лютому, червні, липні та серпні складав 
менше 100%. Також, не можна стверджувати, що продаж та придбання на умовах відстрочки 
платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної 
спроможності протягом періоду відстрочки платежу, тим паче, якщо цей строк є коротким

6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за
справедливою вартістю

Відповідно до МСФЗ 13„ «Оцінка справедливої вартості» справедлива вартість -  це 
ринкова оцінка, а не оцінка з урахуванням специфіки суб'єкта господарювання. Для деяких 
активів та зобов’язань може бути ринкова інформація або ринкові операції, інформація про 
які є відкритою. Для інших активів та зобов’язань може не бути ринкової інформації або 
ринкових операцій, інформація про які є відкритою. Проте мета оцінки справедливої вартості 
в обох випадках однакова -  визначити ціну, за якою відбувалася б звичайна операція 
продажу активу чи передачі зобов’язання між учасниками ринку на дату оцінки за нинішніх 
ринкових умов (тобто, вихідну ціну на дату оцінки з точки зору учасника ринку, який 
утримує актив або має зобов’язання).

Якщо ціна на ідентичний актив або зобов’язання не є відкритою, Товариство оцінює 
справедливу вартість, користуючись іншим методом оцінювання, який максимізує 
використання відповідних відкритих вхідних даних та мінімізує використання закритих 
вхідних даних. Оскільки справедлива вартість -  це оцінка на основі даних ринку, то її 
оцінюють, використовуючи припущення, які використовували б учасники ринку, складаючи 
ціну активу або зобов’язання, в тому числі припущення про ризик.

Оцінка справедливої вартості -  це оцінка конкретного активу або зобов’язання. Тому, 
оцінюючи справедливу вартість, Товариство бере до уваги ті характеристики активу або 
зобов’язання, які учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи ціну активу або зобов’язання 
на дату оцінки. До таких характеристик належать, такі:

а) стан та місце розташування активу; та
б) обмеження, якщо вони є, на продаж або використання активу.
З метою підвищення узгодженості та зі ставності оцінок справедливої вартості та 

пов’язаного з ним розкриття інформації, Товариство використовує ієрархію справедливої 
встановлену МСФЗ 13 (Параграф 76-90).

Вхідні дані 1-го рівня
Вхідні дані 1 -го рівня -  це ціни котирування на активних ринках на ідентичні активи або 

зобов’язання, до яких суб'єкт господарювання може мати доступ на дату оцінки.
Ціна котирування на активному ринку є найнадійнішим свідченням справедливої 

вартості і за наявності має бути використана без коригування для оцінки справедливої 
вартості.



Вхідні дані 2-го рівня
Вхідні дані 2-го рівня -  це вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до 1-го рівня), 

які можна спостерігати для активу чи зобов’язання, прямо або опосередковано.
Якщо актив або зобов’язання має визначений (контрактний) строк, то вхідні дані 2-го 

рівня повинні бути відкритими протягом практично всього строку цього активу чи 
зобов’язання. До вхідних даних 2-го рівня належать:

- ціни котирування на подібні активи чи зобов’язання на активних ринках;
- ціни котирування на ідентичні або подібні активи чи зобов’язання на ринках, які не є 

активними;
- вхідні дані, окрім цін котирування, які можна спостерігати для актива чи зобов’язання, 

наприклад:
- ставки відсотка та криві дохідності, що спостерігаються на звичайних інтервалах 

котирування;
- допустима змінність; та кредитні спреди;
- вхідні дані, підтверджені ринком.
Коригування вхідних даних 2-го рівня буде різним залежно від чинників, характерних 

для активу чи зобов’язання. До таких чинників належать, зокрема, такі:
а) стан та місце розташування активу;
б) те, якою мірою вхідні дані пов’язані з об’єктами, які можна порівняти з даним 

активом чи зобов’язанням;
в) обсяг або рівень діяльності на ринках, на яких можна спостерігати вхідні дані.
Коригування вхідних даних 2-го рівня, які є важливими для всієї оцінки, може привести

до того, що оцінка справедливої вартості належатиме до категорії 3-го рівня ієрархії 
справедливої вартості, якщо коригування використовує значні закриті дані.

Вхідні дані 3-го рівня
Вхідні дані 3-го рівня -  це вхідні дані для активу чи зобов’язання, яких немає у 

відкритому доступі.
Закриті вхідні дані Товариство використовує для оцінки справедливої вартості, якщо 

відповідних відкритих даних немає, що передбачається в ситуаціях, коли діяльність ринку 
для активу або зобов’язання на дату оцінки незначна, або її взагалі немає. Проте, мета оцінки 
справедливої вартості лишається такою ж, тобто ціна виходу на дату оцінки з позиції 
учасника ринку, який утримує актив чи несе зобов’язання. Отже, закриті вхідні дані мають 
відображати припущення, які використовували б учасники ринку, встановлюючи ціну на 
актив або зобов’язання, в тому числі припущення про ризик.

Товариство формує закриті вхідні дані, користуючись найкращою інформацією, наявною 
за даних обставин, яка може включати власні дані Товариства. У процесі формування 
закритих вхідних даних Товариство може розпочати зі своїх власних даних, але має 
скоригувати ці дані, якщо доступна у розумних межах інформація свідчить про те, що інші 
учасники ринку використали б інші дані або Товариство має щось особливе, чого немає у 
інших учасників ринку (наприклад, притаманну суб'єктові господарювання синергію).

Методики оцінювання та вхідні дані, використані для оцінки справедливої вартості.

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

Ринковий Офіційні курси НБУ



здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює їх 
номінальній вартості

Депозити (крім 
депозитів до 
запитання)

Первісна оцінка депозиту 
здійснюється за його справедливою 
вартістю, яка зазвичай дорівнює 
його номінальній вартості. 
Подальша оцінка депозитів у 
національній валюті здійснюється 
за справедливою вартістю 
очікуваних грошових потоків

Дохідний 
(дисконтуван 
ня грошових 
потоків)

Ставки за депозитами, 
ефективні ставки за 
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

м
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грошові потоки

6.2. 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

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Дата оцінки 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15

Дебіторська
заборгованість

- - - - 382 - 382 -

Інвестиції доступні 
для продажу

- - - - 59 961 - 59 961 -

Поточні
зобов’язання

- - - - 55 806 - 55 806 -

Довгострокові
зобов’язання

- • _ - - - - -

6.3. Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою 
вартістю

Балансова вартість тис. грн. Справедлива вартість тис. 
грн.

2016 2015 2016 2015

1 2 3 4 5
Фінансові активи.
Інвестиції доступні для продажу 59 961 - 59 961 ”

Торговельна дебіторська 
заборгованість

- - -

Дебіторська заборгованість з 
нарахованих доходів

13 - 13 “

Короткострокові позики видані 369 - 369

Торговельна кредиторська 
заборгованість

31 - 31 -

Кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками

“ - - “

Інша кредиторська заборгованість 55 775 - 55 775 “

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

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

31 грудня 2016 тис. гри..

Деривативи 61

Ж
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Частки у СК 59 900
Всього 59 961

7.2. Торговельна та інша дебіторська заборгованість

31 грудня 2016 тис. грн. 31 грудня 2015 тис. 
грн.

Торговельна дебіторська заборгованість - -
Дебіторська заборгованість з 
нарахованих доходів

13

Короткострокові позики видані 369 -
Всього дебіторська 
заборгованість

382 -

На 31.12.2016 року Товариство не має простроченої заборгованості. Строк виникнення 
заборгованості не перевищує 365 днів.

Дебіторська заборгованість за термінами погашення:

• 31 грудня 2016 31 грудня 2015
До ЗО днів 382 -
30-60 днів - -
Більше 120 днів - -
Всього 382 -

7.3. Власний капітал

Розмір початкового Статутного капіталу Товариства становить 1 900 000 (Один мільйон 
дев’ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

З урахуванням випусків акцій для здійснення діяльності зі спільного інвестування, 
статутний капітал Товариства становить 126 900 000,00 (Сто двадцять шість мільйонів 
дев’ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

Статутний капітал поділяється на 126 900 000 (Сто двадцять шість мільйонів дев’ятсот 
тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (Одна) гривня кожна. Акції 
випущено в без документарній формі.

Випуск акцій зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку 14 грудня 2016 року Свідоцтво №001119

Перше розміщення акцій для формування початкового статутного капіталу є виключно 
приватним серед засновників Товариства.

Акції підлягають розміщенню виключно серед його учасників шляхом приватного 
розміщення.

Фізична особа може бути учасником Фонду за умови придбання акцій в кількості, яка 
за номінальною вартістю цих акцій складає суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних 
плат у місячному розмірі, встановленому законом на 1 січня 2014 року.

Загальна номінальна вартість розміщених акцій станом на 31.12.2016 року, що 
знаходяться в обігу серед юридичних осіб -  резидентів, складає 1 900 000,00 (Один мільйон 
дев’ятсот тисяч) гривень 00 копійок у кількості 1 900 000 штук.

Кількість нерозміщених акцій станом на 31.12.2016 р. складає 125 000 000 шт.

х г
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Сума неоплаченого капіталу на 31.12.2016 р. складає 125 000 тис. грн.
На 31.12.201 броку нерозподілений прибуток сформований за рахунок отриманого 

прибутку у 2016 році у сумі 12 795 тис. грн.
Всього змін у капіталі -  14 695 тис. грн.
Розрахунок розміру власного капіталу Товариства станом на 31.12.2016 р. наведений 

нижче:

Розрахунок розміру власного капіталу, тис. грн.
31 грудня 2016

Зареєстрований (пайовий) капітал 126 900
Емісійний дохід
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 12 795
Неоплачений капітал (125 000)
Власний капітал 14 695

7.4. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

31 грудня 2016 31 грудня 2015
Торгівельна заборгованість 31 -
Кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками

- -

Інші поточні зобов’язання 55 775 -

Всього 55 806 -

Кредиторська заборгованість за термінами погашення:

31 грудня 2016 31 грудня 2015
До 30 днів 55 806 -
30-60 днів - -
60-90 днів - -
90-120 днів - -
Більше 120 днів - -
Всього 55 806 -

7.5. Адміністративні витрати.

2016 2015
Адміністративні витрати 116 -

7.6. Інші фінансові доходи.

2016 2015
Процентні доходи
Процентний дохід за депозитами 12 -
Процентний дохід за позиками 1 -
Всього фінансові доходи 13 -

7.7. Інші доходи, інші витрати

2016 2015
Реалізація фінансових інвестицій 16 323 -
Всього інші доходи 16 323 -
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Собівартість реалізованих фінансових інвестицій 3 425 -
Всього інші витрати 3 425 -

8. Розкриття інформації про пов’язаних осіб та операції з ними

До пов'язаних сторін належать:

- Особи, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, 
або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;

- асоційовані компанії;

- спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;

- члени провідного управлінського персоналу Товариства;

- близькі родичі особи, зазначеної вище;

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

- програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь- 
якого іншого суб’єкта господарювання, який є пов’язаною стороною Товариства.

Пов’язані особи , власники істотної участі акцій Товариства:

- ТОВ "ДЕВЕЛОПМЕНТ БІЗНЕС НОВЕЙШНЗ"(40498300),

- ТОВ "КК"Інтер Консалт"(40498358)

Пов'язані особи голова та члени наглядової ради Товариства:

- Іванов Павло Володимирович- голова Наглядової ради;

- Семенюк Василь Васильович— члени Наглядової ради;

- Лиснж Олексій Ю рійович- члени Наглядової ради.

У звітному періоді Товариство не проводило операції з пов’язаними особами.

9. Цілі та політики управління ризиками

Управління ризиками -  це неперервний процес, у ході якого Товариство виявляє 
(ідентифікує) ризики, проводить оцінку їх величини, контролює ризикові позиції Товариства 
та фондів, враховуючи взаємозв’язки між різними групами та категоріями (видами) ризиків, 
а також здійснює моніторинг ризиків фондів та власного рівня ризику Товариства.

Ризики, на які наражаються Товариство та фонди, виникають на основі як внутрішніх, 
так і зовнішніх факторів. Значна частина зовнішніх факторів перебуває за межами контролю 
з боку Товариства, тому Товариство не може мати повної впевненості щодо часу виникнення 
та наслідків можливих майбутніх подій, які можуть вплинути на її діяльність та результати 
фондів.

Система управління ризиками (СУР) Товариства покликана ідентифікувати зовнішні 
фактори та мінімізувати (оптимізувати) можливий вплив відповідних ризиків на Товариство 
та фонди, а також забезпечити мінімізацію ризиків, що можуть виникнути під впливом 
внутрішніх факторів Товариства.

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і 
вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись 
унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок 
впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено 
кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний 
ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом 
Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки
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його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо 
його пом’якшення.

9.1. Кредитний ризик

Кредитний ризик -  це ризик збитків в результаті неспроможності будь-якої особи, що 
є стороною за договором з Фондом -  емітента облігацій чи будь-якого дебітора -  виконати 
взяті на себе зобов’язання за таким договором, у тому числі ризик недобросовісності 
контрагента;

індивідуальний кредитний ризик -  ризик щодо окремого контрагента -  емітента 
цінних паперів, придбаних у портфель фонду, чи дебітора за іншими активами фонду;

портфельний кредитний ризик -  ризик за всіма наявними у портфелі фонду активами, 
яким притаманний кредитний ризик (операції з цінними паперами, портфель депозитів, 
дебіторської заборгованості тощо);

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка 
кредитоспроможності контрагентів. Товариство використовує наступні методи управління 
кредитними ризиками:

• ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
• ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою 

групою);
• ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за 

Національною рейтинговою шкалою;
• ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту 

та неповернення депозитів протягом останніх п ’яти років.
Контрагенти оцінені як платоспроможні за наступними показниками:
• забезпеченість власними коштами усіх видатків;
• платоспроможність;
• коефіцієнт фінансової стійкості;
• наявність кредиторської заборгованості
• репутація керівництва
• кваліфікація і здібності керівника, дотримання ділової етики, договірної та платіжної 

дисципліни);
• конкурентоспроможність на внутрішньому ринку, попит на продукцію/послуги, 

наявність державних замовлень, обсяги експорту;
• економічна кон'юнктура.

9.2. Ринковий ризик

Ринковий ціновий ризик -  це ризик збитків, який виникає в результаті несприятливих 
змін у цінах (ринковій вартості) цінних паперів або інших фінансових інструментів, які 
придбаються у портфелі фондів.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів 
пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів.

За інвестиційними активами, оціненими за 3-м рівнем ієрархії аналіз чутливості до 
іншого цінового ризику Товариство не здійснювало відповідно до п. 27 МСФЗ 7 «Фінансові 
інструменти: розкриття інформації».

З метою мінімізації цінового ризику Товариством періодично проводиться переоцінка 
чутливих до руху ринкових цін активів.

9.3. Валютний ризик

Валютний ризик -  це ризик збитків, який виникає в результаті несприятливих змін 
співвідношення вартості валют (валютних курсів), у яких виражені фінансові інструменти в 
активах. Фонд не має фінансових інструментів, номінованих в іноземній валюті.
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9.4. Ризик процентних ставок

Ризик процентних ставок -  це ризик збитків, який виникає в результаті несприятливих 
змін процентних ставок (кривих доходності) фінансових інструментів, які придбаються в 
активи. Фонд не має активів, розміщених у боргових фінансових інструментах.

9.5. Ризик ліквідності

Ризик ліквідності -  це ризик збитків, який виникає в результаті неспроможності реалізації 
Компанією своїх функцій щодо забезпечення виконання фінансових зобов’язань при 
настанні строку їх погашення, без значних збитків.

Основними цілями управління ризиком ліквідності є упередження дефіциту ліквідних 
коштів для виконання грошових зобов’язань у повному обсязі та в установлені строки, 
здійснення невідкладних заходів щодо мінімізації негативних наслідків прояву ризику 
ліквідності.

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

10. Управління капіталом

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
зберегти спроможність Фонда продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі 

забезпечувало дохід для учасників Фонда та виплати іншим зацікавленим сторонам;
- забезпечити належний прибуток учасникам товариства.
Товариство, управляючи Фондом здійснює огляд структури активів. При цьому 

аналізує вартість активів, здійснює прогнозні розрахунки можливих доходів за активами та 
притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює 
регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування та 
погашення існуючих позик.

Товариство, здійснюючи управління Фондом слідкує за дотриманням мінімального 
обсягу активів Фонду. Мінімальний обсяг активів Фонду встановлений Законом України 
«Про інститути спільного інвестування» становить 1250 мінімальних заробітних плат у 
місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації корпоративного фонду як 
юридичної особи.

11. Служба внутрішнього аудиту (контролю).

Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства - це окрема посадова особа, що 
проводить внутрішній аудит (контроль) Товариства, яка призначена рішенням Загальних 
зборів Товариства, підпорядковується та звітує перед ними.

Служба внутрішнього аудиту (контролю) Товариства організаційно не залежить від 
інших підрозділів Товариства.

Діяльність служби внутрішнього аудиту (контролю), здійснюються на підставі 
Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю) Товариства, яке визначає статус, 
функціональні обов'язки та повноваження служби внутрішнього аудиту (контролю) і 
затверджується рішенням Загальних зборів Товариства.

ш
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12. Події після дати балансу.

Відповідно до засад визначених МСБО 10 «Події після звітного періоду», події що 
потребують коригувань активів та зобов'язань Товариства відсутні.

Після звітного періоду, але до затвердження фінансової звітності до випуску, загальними 
зборами Товариства(Протокол №07/02/17-1 від 07.02.2017року), прийнято рішення про 
нарахування та виплату дивідендів уч і 6 080тис.грн.

Керівник Іванов П.В.
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