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Звіт про фінансовий стан
(тис. грн.)
Актив

Код
рядка

31 грудня

31 грудня

2016 року

2015 року

1

2

4

3

1030

-

137082

1035

109650

178992

1095

109650

316074

1140

11593

7748

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

68986

34067

Поточні фінансові інвестиції

1160

721093

320521

Гроші та їх еквіваленти

1165

298073

113260

Рахунки в банку

1167

298073

113260

Усього за роздiлом II

1195

1099745

475596

Баланс

1300

1209395

791670

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

300000

300000

Додатковий капітал

1410

226025

226025

Емісійний дохід

1411

226025

226025

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

863940

548567

Неоплачений капітал

1425

(283311)

(283311)

Вилучений капітал

1430

(54328)

-

Усього за роздiлом I

1495

1052326

791281

Усього за роздiлом IІ

1595

-

-

1615

87

75

Інші поточні зобов'язання

1690

156982

314

Усього за роздiлом ІII

1695

157069

389

Баланс

1900

1209395

791670

I. Необоротні активи
Довгострокоі фінансові інвестиції: які обліковуються
за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Дебіторська заборгованість
нарахованих доходів

за

розрахунками

з

Пасив
I. Власний капітал

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Поточна кредиторська заборгованість за:
роботи, послуги

товари,

Затверджено до випуску та підписано

Директор

____________________ Бондаренко О.В.
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Головний бухгалтер __________________ Лисак О.В.
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Звіт про сукупний дохід
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

(тис. грн.)
Стаття

Код
рядка

2016 рік

2015 рік

1

2

3

4

Інші операційні доходи

2120

19449

40844

Адміністративні витрати

2130

(1197)

(1169)

Інші операційні витрати

2180

(10633)

(19703)

прибуток

2190

7619

19972

збиток

2195

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Доход від участі в капіталі

2200

-

-

Інші фінансові доходи

2220

124466

58408

Інші доходи

2240

411204

117556

Інші витрати

2270

(227917)

(93870)

прибуток

2290

315372

102066

збиток

2295

-

-

-

-

Фінансовий результат до оподаткування:

Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток)
оподаткування

від

2300

припиненої

діяльності

після
2305

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

315372

102066

збиток

2355

-

-

Найменування показника

Код
рядка

2016 рік

2015 рік

1

2

3

4

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

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

Затверджено до випуску та підписано

Директор

____________________ Бондаренко О.В.

“17” березня 2017 року

Головний бухгалтер __________________ Лисак О.В.
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Звіт про зміни у власному капіталі
(тис. грн.)
Стаття

Код
рядка

Зареєстрований
капітал

1

2

3

Додатков
ий
капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)

Неоплаче
ний
капітал

Вилучени
й капітал

4

5

6

7

Усього
власного
капіталу

8

Залишок на 31 грудня 2015 року

4000

300000

226025

548567

(283311)

791281

Вплив
змін
облікової
політики,
виправлення
помилок
та
вплив
переходу на нові та/або переглянуті
стандарти і тлумачення

4005

-

-

-

-

-

Виправлення помилок

4010

Скоригований залишок на початок
року

4095

300000

226025

4100

-

-

4110

-

-

-

4205

-

-

-

4210

-

-

-

1
548568
315372

Чистий прибуток (збиток) за 2016 рік
Інший

сукупний

дохід

1
(283311)

791282

315372
-

-

Розподіл прибутку:
4200

Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування
прибутку
зареєстрованого капіталу
Відрахування
капіталу

до

до

резервного

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

Вилучення капіталу:
Викуп акцій(часток)

(54328)
(54328)

4260

Інші зміни в капіталі

4290

-

-

Разом змін в капіталі

4295

-

315372

Залишок на 31 грудня 2016 року

4300

226025

863940

300000

-

(283311)

(54328)

261044

(54328)

1052326

Затверджено до випуску та підписано
Директор

____________________ Бондаренко О.В.

“17” березня 2017 року
Головний бухгалтер __________________ Лисак О.В.
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Звіт про рух грошових коштів
(за прямим методом)
(тис. грн.)
Стаття

Код
рядка

2016 рік

2015 рік

1

2

4

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

-

-

Інші надходження

3095

-

-

Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)

3100

(980)

(921)

Праці

3105

(135)

(128)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(37)

(64)

Зобов’язань із податків і зборів

3115

(33)

(28)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

(33)

(28)

Інші витрачання

3190

(8)

(6)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-1193

-1147

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200

Фінансових інвестицій

218559

83786

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

71274

50772

дивідендів

3220

52973

2772

Витрачання на придбання:
3255

Фінансових інвестицій
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

(111349)

(99855)

3295

231457

37475

3300

-

-

(54328)

-

ІІІ. Рух коштів у результаті іфінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

Сплату дивідендів

3355

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-54328

-

Чистий рух коштів за звітний період

3400

175936

36328

Залишок коштів на початок року

3405

113260

55791

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

8877

21141

Залишок коштів на кінець року

3415

298073

113260

Затверджено до випуску та підписано

Директор

____________________ Бондаренко О.В.
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1. Інформація про Фонд
ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Каскад-Інвест»
- є публічним акціонерним товариством, створеним 09 січня 2008 року згідно з Протоколом №1
загальних зборів засновників від 19 листопада 2007 року
Строк діяльності Товариства : 50 років з моменту внесення Товариства до Єдиного державного
реєстру інститутів спільного інвестування.
Місцезнаходження Товариства: Україна, 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.115-А.
Предметом діяльності ПАТ ЗНКІФ «Каскад-Інвест» згідно Статуту є виключно діяльність
із спільного інвестування інституційних інвесторів.
Основний вид діяльності за КВЕД-2010 є:
64.30 Трасти, фонди та інші подібні фінансові суб’єкти
Стратегічні цілі Товариства. Товариство прагне поліпшити свою позицію на фондовому
ринку, зайняти провідне місце в даному сегменті, підтримуючи у довгостроковій перспективі
конкурентоспроможність на фондовому ринку України. На ринку з високим рівнем конкуренції
Товариство обрало активну модель поведінки: використовує нові можливості, а не реагує на
зміни, які вже відбулися. Товариство створено для розвитку інвестиційної діяльності в Україні,
сприяння залученню внутрішніх та зовнішніх інвестицій.
Метою діяльності Товариства отримання прибутку від здійснення діяльності із
спільного інвестування, пов’язаної із об’єднанням та розміщенням грошових коштів інвесторів та
доходів, отриманих Товариством від здійснення діяльності із спільного інвестування у цінні
папери інших емітентів, корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, а
також в інші активи, не заборонені чинним законодавством України з урахуванням обмежень,
встановлених для недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів.
Управління активами
Публічного акціонерного товариства
«Закритий
недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Каскад-Інвест» здійснює Приватне
акціонерне товариство «Компанія з управління активами адміністратор пенсійного фонду
«Брокбізнесінвест».
Акціонери
Станом на 31 грудня 2016 року зареєстрованими акціонерами Товариства є дві фізичні особи, які
володіють її акціями:
Резиденство

Відсоток участі
голосуючих акцій,%

Хомутиннік Юрій Юрійович

резидент

1,91

Хомутиннік Віталій Юрійович

резидент

98,09

Акціонери
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2. Економічне середовище, в якому Фонд здійснює свою діяльність
2.1 Загальний огляд фондового ринку
НКЦПФР підбила підсумки розвитку фондового ринку України в 2016 році. Згідно з даними звіту
Комісії загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, зареєстрованих НКЦПФР у 2016 році,
становив 232,41 млрд. грн., що виявилося на 83,91 млрд. грн. більше у порівнянні з 2015 роком.
Протягом усього минулого року Комісія зареєструвала 128 випусків акцій на суму 209,36 млрд.
грн. У порівнянні з 2015 роком обсяг зареєстрованих випусків акцій збільшився на 87,06 млрд. грн.
Значні за обсягом випуски акцій, які суттєво вплинули на загальну структуру зареєстрованих
випусків протягом зазначеного періоду, було здійснено такими банківськими установами, як ПАТ
«ПриватБанк», ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «ВТБ
Банк», ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «Альфа Банк», ПАТ «Сбербанк», ПАТ
«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» та ПАТ «БМ Банк».
Торік НКЦПФР було зареєстровано 118 випусків облігацій підприємств на суму 6,76 млрд. грн. У
порівнянні з 2015 роком обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств зменшився на 4,66 млрд.
грн.
Також торік Комісія зареєструвала 9 випусків опціонних сертифікатів на загальну суму 198,88
млн. грн., що на 198,66 тис. грн. перевищило показник 2015 року.
Обсяг випусків інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ, зареєстрованих регулятором у 2016 році, становив
5,37 млрд. грн., що на 5,21 млрд. грн. менше показника 2015 року. Обсяг випусків акцій КІФ,
зареєстрованих Комісією, становив 10,72 млрд. грн., що на 6,52 млрд. грн. перевищило результат 2015
року.
При цьому повідомляється, що з початку реєстрації (станом на 31.12.2016 р.) кількість
зареєстрованих корпоративних та пайових інвестиційних фондів в Україні становила 2 223, з них, 468 –
корпоративних інвестиційних фондів, 1 755 – пайових інвестиційних фондів.
За даними НКЦПФР, станом на 31.12.2016 р., капіталізація лістингових компаній українського
фондового ринку склала 19,64 млрд. грн.
Обсяг біржових контрактів з цінними паперами протягом минулого року становив 236,95 млрд. грн. Такий
показник виявився на 17,21% (або на 49,25 млрд. грн.) меншим за результат 2015 року (286,21 млрд. грн.).
Обсяг біржових контрактів з цінними паперами у 2016 році на первинному ринку становив 1,81%,
а на вторинному ринку - 98,19%. Серед фінансових інструментів найбільший обсяг торгів на
організаторах торгівлі (211,26 млрд. грн. або 89,16% від загального обсягу) торік було зафіксовано з
державними облігаціями України.
Обсяг торгів депозитними сертифікатами Національного банку склав 11,38 млрд. грн.,
корпоративними облігаціями – 9,43 млрд. грн., акціями – 2,18 млрд. грн., деривативами – 1,19 млрд. грн.,
опціонними сертифікатами – 1,03 млрд. грн., інвестиційними сертифікатами - 0,4 млрд. грн., державними
деривативами – 0,09 млрд. грн. У розрізі фондових бірж обсяги торгів цінними паперами в звітному
періоді були такими: ФБ «Перспектива» - 136,3 млрд. грн.; ФБ ПФТС - 95,02 млрд. грн.; «Українська
біржа» - 3,54 млрд. грн.; КМФБ - 1,74 млрд. грн.; ФБ «Універсальна» - 252,09 млн. грн.; СЄФБ - 59,09 млн.
грн.; УМВБ – 21,71 млн. грн.; УФБ – 18,93 млн. грн.; ФБ «ІННЕКС» - 1,98 млн. грн.

2.2 Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка
сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та
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грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола
користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Фінансова звітність Товариства підготовлена у відповідності до Міжнародних Стандартів
Фінансової Звітності (МСФЗ), виданих Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО) та на вимоги задекларовані у листі Міністерства Фінансів України щодо застосування
Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (далі – МСФЗ) N 31-08410-06-5/30523 від
07.12.2011р (МСФЗ (IAS) 1/16), що є чинні на 01.01.2016 року.
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.
2.3 Застосування нових та змінених стандартів та інтерпретацій
При складанні фінансової звітності Підприємство застосувало всі стандарти й інтерпретації, затверджені
РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій і які набули чинності на 31.12.2016 року.
Нещодавно прийняті стандарти
Застосовні для звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
Нові стандарти
МСФЗ (IFRS) 14

Рахунки відстрочених тарифних різниць

Змінені стандарти
МСФЗ (IFRS) 11
МСФЗ (IАS) 16 та
МСФЗ (IАS) 38
МСФЗ (IАS) 16 та
МСФЗ (IАS) 41

Облік придбання частки в спільних операціях, діяльність яких являє собою бізнес
Допустимі методи амортизації
Зміни обліку сільськогосподарських плодових культур

МСФЗ (IАS) 27

Поправки, що дозволяють застосування методу участі в капіталі в окремій
фінансовій звітності

МСФЗ (IFRS) 10,
МСФЗ (IFRS) 12 та
МСФЗ (IАS) 28

Застосування виключення з вимоги про консолідацію для інвестиційних організацій

Різні

Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2012-2014 рр.

МСФЗ (IАS) 1

Поправки в рамках ініціативи в сфері розкриття інформації

В цій фінансовій звітності Компанія не застосовувала змінені стандарти та тлумачення, що
забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти, які набудуть чинності після дати звітності.
Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, то керівництвом
Компанії прийнято рішення про застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» до фінансових
звітів Компанії за період, що закінчується 31 грудня 2016 року. МСФЗ (IFRS) 9 впроваджує нові вимоги
до класифікації та оцінки фінансових активів і зобов’язань. Тому положення цього стандарту суттєво
впливає на фінансову звітність Компанії.
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Наступні нові стандарти і зміни існуючих стандартів та інтерпретації, що доступні для
дострокового застосування в звітності за рік, який закінчився 31 грудня 2016 року, Товариство не
застосовувало достроково:
Застосовні у звітності

Нові та змінені Стандарти
МСФЗ
(IFRS) 7
МСФЗ
(IFRS) 15

за роки, які почнуться не раніше

Розкриття додаткової інформації (та наступні
поправки) у зв’язку з прийняттям МСФЗ (IFRS)
9

одночасно із застосуванням

Виручка за договорами з покупцями

1 січня 2018 року

Продаж або внесок активів в угодах між
інвестором та його асоційованою організацією
або спільним підприємством

У грудні 2015 року РМСФЗ прийняла
рішення відкласти вступ в силу поправок
на невизначений термін. При цьому
допускається дострокове застосування

Оренда

1 січня 2019 року

МСФЗ
(IFRS)
МСФЗ

10

(IАS) 28
МСФЗ
(IFRS) 16
МСФЗ (IАS)
12

Визнання відстрочених податкових
щодо нереалізованих збитків

МСФЗ (IАS)
7

Ініціатива у сфері розкриття інформації

1 січня 2017 року

Роз’яснення до МСФЗ (IFRS) 15

1 січня 2018 року

Класифікація та оцінка операцій по виплатам,
заснованим на акціях

1 січня 2018 року

МСФЗ
(IFRS) 15
МСФЗ
(IFRS) 2

активів

МСФЗ (IFRS) 9

1 січня 2017 року

В даний час керівництво оцінює вплив змінених стандартів на фінансову звітність

2.5. 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.
Управлінський персонал компанії прийняв рішення не проводити перерахунок фінансової
звітності за 2016 рік.
Зокрема, проаналізувши критерії, які характеризують показник гіперінфляції і передбачені у
параграфі 3 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;
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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.
Враховуючи офіційні дані Державної служби статистики України, кумулятивний рівень інфляції
за трирічний період, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав 101,18%. Це створило
передумови для виникнення питання необхідності проведення перерахунку фінансової звітності
згідно з МСБО 29 за 2016 рік.
Якщо ж врахувати 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 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.
Також враховано прогноз НБУ щодо інфляції : на 2017 рік становить 9,1%, а на 2018 рік - 6%.
Проаналізувавши інші критерії, керівництво Товариства вважає, що за показниками наведеними
у підпунктах в) і г) параграфа 3 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.
Зважаючи на те, що згідно з МСБО 29 проведення перерахунку фінансової звітності є питанням
судження, управлінський персонал компанії висловив власне судження з цього питання та
прийняв рішення не проводити перерахунок фінансової звітності за 2016 рік.
Дана фінансова звітність представлена в тисячах гривень, якщо не зазначене інше.
2.6. 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 фінансовогосподарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
2.7. Рішення про затвердження фінансової звітності
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Відповідно до вимог п.17 МСБО 10 «Події після звітного періоду», Фонду слід розкривати
інформацію про дату затвердження фінансової звітності до випуску (з метою оприлюднення) та
про те, хто дав дозвіл на таке затвердження. Затвердження фінансової звітності повинно
відповідати вимогам МСФЗ. Затвердження фінансової звітності до випуску входить до
повноважень наглядової ради Фонду.
2.8. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто
період з 01 січня по 31 грудня 2016 року.
3.Основні положення облікової політики
Товариство формує фінансову звітність за Міжнародними стандартами бухгалтерського
обліку та Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - МСФЗ) виданих Радою з
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО ) та офіційно оприлюднені на вебсайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової
політики.
Облікова політика базується на наступних принципах:
Безперервність: Товариство, розглядається як діюче, що продовжуватиме свою
діяльність в досяжному майбутньому.
Обачність: при формуванні звітності Товариство застосовує методи оцінки, відповідно до
яких активи та/або дохід не завищуються, а зобов’язання та/або витрати не занижуються.
Превалювання сутності над формою: операції та інші події відображаються відповідно
до їх сутності та фінансової реальності, але не лише з їх юридичної форми.
Повне висвітлення: фінансова звітність Товариства містить всю інформацію про
фактичні та потенційні наслідки діяльності Товариства.
Послідовність: Товариство зберігає подання та класифікацію статей у фінансовій
звітності від одного періоду до іншого, якщо тільки:
а) не є очевидним (внаслідок суттєвої зміни в характері операцій суб'єкта
господарювання або огляду його фінансової звітності), що інше подання чи інша класифікація
будуть більш доречними з урахуванням критеріїв щодо обрання та застосування облікових
політик у МСБО 8;
б) МСФЗ не вимагає зміни в поданні.
Нарахування та відповідність: елементи фінансової звітності (активи, зобов'язання,
власний капітал, дохід та витрати) визнаються тоді, коли вони відповідають визначенню
критеріям визнання, описаних в даній обліковій політиці, та відображаються в фінансовій
звітності тих періодів, до яких вони належать.
Використання бухгалтерських оцінок
При підготовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, які мають вплив
на визначення суми активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду,
розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись
на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової
звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.
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Функціональна валюта та валюта представлення
Фінансова звітність представляється в національній валюті України (гривні), яка є грошовою
одиницею України, функціональною валютою Товариства і валютою представлення звітності.
Одиниця виміру, в якій Товариство подає фінансову звітність - тисяча гривень.
В фінансовій звітність надається порівняльна інформація за попередній звітний період.
3.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, та оцінки за
справедливою вартістю, з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених
МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання
біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером
інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої
вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з
використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,
застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ
наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову
звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до
яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є
несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства
відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та
інших чинних МСФЗ.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції,
інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії
статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам,
встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у
прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості
реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості
чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Представлення грошових потоків
від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням
прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень
грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових
надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
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3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки
коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з
придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою
розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:
- фінансовий актив, доступний для продажу;
- інвестиції, утримувані до погашення;
- дебіторська заборгованість;
- фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю;
- кредити банків.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство
оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо
належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче
у відповідних розділах облікової політики.
Подальша оцінка
Фінансові активи, Товариство класифікує згідно з МСФЗ 39 «Фінансові інструменти:
визнання та оцінка» яких визначаються за чотирма категоріями фінансових інструментів:
1. Фінансові активи або фінансові зобов'язання, враховані за справедливою вартістю через
прибуток або збиток: є фінансові активи, або фінансові зобов'язання, які придбані або викуплені з
метою продажу або викупу найближчим часом; або які є частиною портфеля ідентифікованих
фінансових інструментів, керування якими здійснюється спільно, і недавні операції з якими
свідчать про тенденцію до отримання короткострокового прибутку; або які є похідними за
винятком похідних інструментів, що представляють собою договори фінансової гарантії або
класифіковані та ефективні інструменти хеджування, або ті, які після первісного визнання
визначені підприємством за справедливою вартістю через прибуток або збиток. МСФЗ (ІАS)
39.9. МСФЗ (ІАS) 39.46
2. Інвестіціі, утримувані до погашення - непохідні фінансові активи з фіксованими або
визначними платежами та фіксованим строком погашення, які підприємство планує і може
утримувати до погашення. МСФЗ (ІАS) 39.9. МСФЗ (ІАS) 39.56. МСФЗ (ІАS) 39.46
3. Позики і дебіторська заборгованість - непохідні фінансові активи з фіксованими або
визначними платежами, які не котируються на активному ринку, за винятком активів, які
підприємство має намір продати негайно або в найближчому майбутньому, які повинні бути
класифіковані як призначені для торгівлі, а також активи, які підприємство при первісному
визнанні класифікує як обліковані за справедливою вартістю через прибуток і збиток, або
активів, класифікованих підприємством при первісному визнанні як наявні для продажу, або
активів, за якими власник може не відшкодувати значну частину своїх початкових інвестицій, за
винятком випадків, коли це відбувається через погіршення кредитоспроможності. МСФЗ (ІАS)
39.9. МСФЗ (ІАS) 39.46(а), МСФЗ (ІАS) 39.56
4. Фінансові активи, утримувані для продажу - непохідні фінансові активи, які
класифікуються, як наявні для продажу, та не класифікуються як: позики та дебіторська
заборгованість, інвестиції, утримувані до погашення, або фінансові активи, що обліковуються за
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справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Віднесення фінансових активів до тієї чи іншої категорії залежить від їх особливостей і мети
придбання і відбувається в момент їх прийняття до обліку. МСФЗ (ІАS) 39.9, МСФЗ (ІАS) 39.46,
МСФЗ (ІАS) 39.55(Ь). МСФЗ (ІАS) 39.67
Оцінка за справедливою вартістю
Справедлива вартість це вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих
фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття
торгів на звітну дату.
По вкладеннях в цінні папери, для яких активний ринок відсутній, справедлива вартість
розраховується з використанням інших методів оцінки фінансових інструментів. Такі методи
оцінки включають використання інформації про нещодавно здійснених на ринкових умовах
угодах між обізнаними, зацікавленими здійснити таку операцію незалежними один від одного
сторонами, або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером
інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення ціни. ((МСФО
(ІАS) 13.9,МСФЗ (ІАS) 13.16, (МСФЗ (ІАS) 13.22)
Всі активи та зобов’язання, оцінюються у фінансовій звітності по справедливій вартості,
або справедлива вартість яких розкривається у фінансовій звітності, класифікуються в рамках
описаної нижче ієрархії джерел справедливої вартості на основі початкових даних самого
низького рівня, які є значними для оцінки по справедливій вартості в цілому (МСФЗ (ІАS)
13.73):
- Рівень 1 - Ринкові котирування цін на активному ринку по ідентичним активам або
зобов'язанням (без будь-яких коригувань);
- Рівень 2 - Моделі оцінки, в яких суттєві для оцінки по справедливій вартості початкові
данні, що відносяться до найбільш низькому рівню ієрархії, є прямо або побічно спостерігаються
на ринку;
- Рівень 3 - Моделі оцінки, в яких суттєві для оцінки по справедливій вартості початкові
дані, що відносяться до найбільш низького рівня ієрархії, не є такими, що спостерігаються на
ринку.
Для оцінки значних активів, таких як об’єкти нерухомості, які утримуються для продажу,
залучаються зовнішні оцінювачі.
Припинення визнання
Фінансовий актив припиняє визнаватись (тобто вилучається із звіту Товариства про
фінансовий стан), якщо:
строк дії права на отримання грошових потоків від активу вийшов; МСФЗ (ІАS) 39.18(а),
МСФЗ (ІАS) 39.18(b)
Товариство передало свої права на отримання грошових потоків від активу, або взяло на
себе зобов'язання по сплаті третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі і без
суттєвих затримок по «транзитній» угоді; чи Товариство передало практично всі ризики і вигоди
від активу, або не передало, але і не зберігає за собою практично всі ризики і вигоди від активу,
бо передало контроль над даним активом. МСФЗ (ІАS) 39.18(а), МСФЗ (ІАS) 39.18(b)
Тривала участь, яка набуває форми гарантії по переданому активу, оцінюється по
найменшій з наступних величин: первинній балансовій вартості активу або максимальній сумі
відшкодування, виплата якої може бути зажадана від Товариства МСФЗ (ІАS) 39.30(а).
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Знецінення фінансового активу
На кожну звітну дату товариство оцінює наявність об’єктивного підтвердження
знецінення фінансового активу або групи фінансових активів. Знецінення має місце, якщо одне
чи більше подій, що відбулися після первинного визнання активу призвели до надійної оцінки
вплив на очікувані грошові потоки по фінансовому активу або групі фінансових активів.
Об'єктивне свідчення того, що корисність фінансового активу або групи активів зменшується,
містить у собі спостережені дані, які привертають увагу утримувача активу до таких подій
збитку:
а) значні фінансові труднощі емітента або боржника;
б) порушення контракту, таке як невиконання зобов'язань чи прострочування платежів відсотків
або основної суми;
в) надання позикодавцем (з економічних чи юридичних причин, пов'язаних із фінансовими
труднощами позичальника) концесії позичальникові, яку позикодавець не розглядав би за інших
умов;
г) стає можливим, що позичальник оголосить банкрутство або іншу фінансову реорганізацію;
ґ) зникнення активного ринку для цього фінансового активу внаслідок фінансових труднощів;
або
д) спостережені дані, що свідчать про зменшення, яке можна оцінити, попередньо оцінених
майбутніх грошових потоків від групи фінансових активів з часу первісного визнання цих
активів, хоча зменшення ще не можна ідентифікувати з окремими фінансовими активами в групі,
включаючи:
і) негативні зміни у стані платежів позичальників у групі.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти та короткострокові депозити
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни
вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого
строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в
національній валюті та в іноземній валюті.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання
активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України
(НБУ).
У разі призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації або прийняття НБУ
рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових
коштів, визнання їх як активу припиняється і відображається у складі збитків звітного періоду.
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Грошові кошти та їх еквіваленти у звіті про фінансовий стан включають в себе грошові
кошти на поточних та депозитних рахунках у банках України МСФЗ (ІАS)
7.6, МСФЗ (ІАS) 7.7
Для цілей звіту про рух грошових коштів грошові кошти і їх еквіваленти складаються з
грошових коштів та короткострокових депозитів. МСФЗ (ІАS) 7.46
3.3.3. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право
отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли
Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка
дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за
амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.
У разі суттєвого впливу фактору часу може виникнути необхідність дисконтування суми
заборгованості. Вплив фактору часу є суттєвим, якщо теперішня (дисконтована з урахуванням
ймовірного строку погашення) вартість дебіторської заборгованості суттєво відрізняється від
поточної вартості її погашення. Поріг суттєвості рекомендується встановлювати в обліковій
політиці, базуючись на відхиленнях поточної та дисконтованої вартості грошових потоків від
погашення дебіторської заборгованості.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату,
такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності не формується.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка
дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату
оцінки.
3.3.4. Фінансові активи, доступні для продажу
По відношенню до активів, що утримуються для продажу, товариство на кожну звітну
дату оцінює наявність об’єктивного підтвердження того, що інвестиція і група інвестицій
підпадає під знецінення.
У випадку пайових інвестицій, що класифікуються як такі що є в наявності для продажу,
об'єктивне підтвердження буде включати в себе значне або тривале зниження справедливої
вартості інвестицій нижче рівня їх первісної вартості. При наявності підтвердження знецінення
сума сукупного збитку, оцінена як різниця між вартістю придбання і поточною справедливою
вартістю, з врахуванням раніше визнаного у звіті про сукупні доходи збитку від знецінення по
даним інвестиціям вилучається з «Іншого сукупного доходу» і визнається у звіті про
прибуток/збиток. МСФЗ (ІАS) 39.58, МСФЗ (ІАS) 39.61, МСФЗ (ІАS) 39.67, МСФЗ (ІАS) 39.68,
МСФЗ (ІАS) 39.69.
Нарахування відсотків по відношенню зменшення балансової вартості активу триває по
відсотковій ставці, що використовується для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою
оцінки збитку від знецінення. Відсотковий дохід відображається у складі фінансового доходу.
Якщо на протязі наступного року справедлива вартість боргового інструменту збільшується і це
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збільшення можна об'єктивно зв’язати з подіями, що відбулися після визнання збитку від
знецінення у звіті про прибуток/збиток, то цей збиток від знецінення відновлюється через звіт
про прибуток/збиток. МСФЗ (ІАS) 39.А093, МСФЗ (ІАS) 39.70.
3.3.5. Фінансові активи, утримувані до погашення
До фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить облігації, 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.
По відношенню до фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю,
Товариство спочатку проводить оцінку наявності знецінення індивідуально значущих фінансових
активів або сукупно по фінансовим активам, що не є індивідуально значущими. Якщо
Товариство визначає, що об’єктивне підтвердження знецінення індивідуально оціненого
фінансового активу відсутнє, то цей актив включається в групу фінансових активів з
аналогічними характеристиками кредитного ризику, а потім розглядає ці активи на наявність
знецінення на сукупній основі. Активи, що окремо оцінюються на наявність знецінення, по якій
визнається, або продовжує визнаватись збиток від знецінення, не включаються до сукупної
оцінки на наявність знецінення. МСФЗ (ІАS) 39.63, МСФЗ (ІАS) 39.64
Сума збитку від виявленого знецінення оцінюють як різницю між балансовою вартістю активу та
теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за
первісною ефективною ставкою відсотка фінансового активу (тобто ефективною ставкою
відсотка, обчисленою при первісному визнанні). Балансову вартість активу слід зменшити прямо.
Суму збитку слід визнавати у прибутку чи збитку. МСФЗ (ІАS) 39.АС84, МСФЗ (ІАS) 39.65
3.3.6. Зобов'язання. Кредити банків
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:
Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню
протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом
щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання
зобов’язань.
Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі
надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань
відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка
різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках
протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.
Первісне визнання та оцінка
Фінансові зобов'язання, що перебувають у сфері дії МСБО (ІАS) 39, класифікуються
відповідно як фінансові зобов'язання, переоцінювані за справедливою вартістю через прибуток
або збиток, кредити та позики, або як похідні фінансові інструменти, визначені як інструменти
хеджування при ефективному хеджуванні. Товариство визначає класифікацію фінансового
зобов’язання при первісному визнанні. Фінансові зобов’язання первісно визнаються за
17

ПАТ «ЗНКІФ «КАСКАД-ІНВЕСТ»
Фінансова звітність,складена за МСФЗ станом на 31 грудня 2016 року
(в тисячах гривень)
________________________________________________________________________________
справедливою вартістю плюс витрати, безпосередньо пов’язані зі здійсненням операції (для
кредитів та позик).
Фінансові зобов'язання Товариства включають
заборгованість, а також процентні кредити та позики.

торгову

та

іншу

кредиторську

Подальша оцінка
Подальша оцінка фінансових зобов’язань таким чином залежить від їх
класифікації: Процентні кредити та позики
Після первісного визнання кредити та позики відображаються за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної процентної ставки. Прибутки та збитки відображаються у
звіті про прибутки та збитки, коли визнання зобов’язань припиняється, а також у процесі
амортизації з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартість
розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або
витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація з використанням
методу ефективної процентної ставки відображається у складі фінансових витрат у звіті про
прибутки та збитки.
Припинення визнання
Визнання фінансового зобов’язання припиняється в разі погашення, анулювання або
закінчення строку погашення відповідного зобов’язання. При заміні одного існуючого
фінансового зобов’язання іншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво
відмінних умовах або у випадку внесення суттєвих змін до умов існуючого зобов’язання
визнання первісного зобов’язання припиняється, а нове зобов’язання відображається в обліку з
визнанням різниці в балансовій вартості зобов’язань у звіті про прибутки та збитки.
3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати
актив та виконати зобов'язання одночасно
3.4. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
3.4.1. Визнання інвестиційної нерухомості
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або
частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про
фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для
досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при
наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність
того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною
нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної
плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для
адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються
та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.
3.4.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості
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Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на
операцію включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості
включає ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання.
Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних
юридичних послуг, податки, пов’язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію.
Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток
або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку
або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням
незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими
для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості.
Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного об’єкта
за вирахуванням витрат на закінчення будівництва.
Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцінки об’єктів
інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та застосовує
такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких не
використовується справедлива вартість.
Зменшення корисності активів
Товариство проводить аналіз вартості не фінансових активів, що амортизуються, стосовно
зменшення їх корисності щоразу, коли події чи зміна обставин вказують, що залишкова вартість
активу може бути не відшкодована. У випадку, коли залишкова вартість активу перевищує суму
його очікуваного відшкодування, у звіті про сукупні доходи визнається збиток від зменшення
корисності. При цьому вартість відшкодування активу дорівнює більшій з двох величин: чистій
ціні реалізації або вартості використання. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу
(за винятком гудвілу) в попередніх періодах,
Товариство сторнує, якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми
очікуваного відшкодування. Сума очікуваного відшкодування визначається для кожного активу,
що були знецінені, та аналізуються на кожну звітну дату на предмет можливого зменшення
знецінення.
3.5. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його
балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не
поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і
відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або
справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем.
Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному
чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж
визнається у звіті про фінансові результати.
3.6. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди,
пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає
фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості
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орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за
теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів.
Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням
непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб
забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні
платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика
нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною
політикою Товариства щодо подібних активів.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив,
фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за
угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку
оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній
основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні
доходу від оренди, визнаються як витрати.
3.7. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності
3.7.1 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань,
результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками
учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та
критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів
або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів
визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на
фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі,
яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими
інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г)ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
ґ)витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг
на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
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Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є
зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та
одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не
відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи.
3.7.2. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну
Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за
відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за
історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції,
немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті,
відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що
виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому
періоді, у якому вони виникають.
Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу:
Валюта

31.12.2016

31.12.2015

Гривня/1 долар США

27.1909

24,0007

Гривня/1 євро

28.4226

26,2231

3.7.3. Власні викуплені акції
Власні пайові інструменти, викуплені Товариством (власні викуплені акції), визнаються
по первісній вартості і вираховуються з власного капіталу. Прибуток чи збиток, який пов'язаний
з купівлею, продажем, випуском або анулюванням власних пайових інструментів Товариства, у
складі прибутку або збитку не визнаються. Різниця між балансовою вартістю власних
викуплених акцій і сумою відшкодування, що отримана при їх подальшому продажі, визнається
у складі емісійного доходу. Опціони та акції, що використовуються на протязі звітного періоду,
погашаються за рахунок власних викуплених акцій. МСФЗ (ІАS) 32.33
3.7.4. Дивіденди, виплачені грошовими коштами і розподіл не грошових активів акціонерам
Товариства
Товариство визнає зобов'язання у відношенні розподілу грошових коштів і не грошових активів
акціонерам товариства, коли розподіл затверджено і більше не є предметом розгляду Товариства.
Визначена сума призначається безпосередньо у складі власного капіталу.
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Зобов'язання у відношенні розподілу не грошових активів оцінюються за справедливою
вартістю активів, що підлягають розподілу, а переоцінка справедливої вартості даних активів
визнається безпосередньо у складі власного капіталу. В момент розподілу не грошових активів
різниця між балансовою вартістю зобов’язань і балансовою вартістю активів, що
розподіляються, визнається як прибуток / збиток.
3.8. Операції з пов’язаними сторонами
Операції між пов'язаними особами це передача ресурсів або зобов’язань, незалежно від
отримання плати. Визнання Товариством пов’язаних осіб проводиться на кожну звітну дату.
Операції з пов’язаними сторонами проводяться виключно по принципу «справедливої вартості»
на основі договірних відносин. Товариство розкриває інформацію про наявність відносин з
пов'язаними особами та операцій між ними, наявність заборгованості між Товариством та
пов'язаними особами.
3.9. Події після дати балансу
Події, що відбулися після дати балансу і до дати затвердження фінансових звітів до
випуску та які надають додаткову інформацію щодо фінансової звітності Товариства,
відображаються у фінансовій звітності. Події, що відбулися після дати балансу і які не
впливають на фінансову звітність Товариства на цю дату, розкриваються у примітках до
фінансової звітності, якщо такі події суттєві.
3.10. Зміни облікової політики
Товариство послідовно застосовує обрану облікову політику. Зміни облікової політики
можливі лише у випадках, коли це:
-

у разі зміни МСФЗ;
у разі, коли зміни забезпечують більш достовірне та доречне відображення операцій у
фінансовій звітності.

При зміні облікової політики Товариство проводить ретроспективне її застосування до
операцій та інших подій, так як би ця політика застосовувалась завжди. Товариство проводить
виправлення суттєвих помилок через прибуток/збиток минулих періодів.

4. Загальна основа формування фінансової звітності та ключові бухгалтерські оцінки та
професійні судження в застосуванні облікової політики
Товариство робить оцінки й допущення, які впливають на суми активів і зобов'язань, що
відображаються у наступному звітному періоді. Оцінки й припущення аналізуються на постійній
основі й ґрунтуються на досвіді керівництва й інших факторів, включаючи очікування відносно
майбутніх подій, які, на думку керівництва, є обґрунтованими у світлі поточних обставин. У
процесі застосування облікової політики керівництво також використовує професійні судження й
оцінки. Такі судження також включають правомірність припущення щодо безперервності
діяльності Товариство.
Справедлива вартість фінансових інструментів.
У випадках, коли справедлива вартість фінансових інструментів і фінансових зобов'язань,
визнаних у звіті про фінансовий стан, не може бути визначена на підставі даних активних ринків,
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вона визначається з використанням методів оцінки. У якості вихідних даних для цих моделей по
можливості використається інформація зі спостережуваних ринків, однак у тих випадках, коли це
не представляється практично здійсненним, потрібна певна частка судження для встановлення
справедливої вартості. Судження включають облік таких вихідних даних як ризик ліквідності,
кредитний ризик. Зміни в припущеннях відносно даних факторів можуть вплинути на
справедливу вартість фінансових інструментів, відображену у фінансовій звітності .
Ризики, пов’язані з податковим та іншим законодавством
Законодавство України щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності по
операціям з торгівлі цінними паперами, продовжує розвиватися. Законодавчі акти та нормативні
акти не завжди чітко сформульовані, а їх тлумачення залежить від точки зору місцевих, обласних
і центральних органів державної влади та інших органів державного управління. Нерідко точки
зору різних органів на певне питання відрізняються. Товариство вважає, що воно дотримувалося
всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки і відрахування були
сплачені або нараховані. Водночас існує ризик того, що операції й інтерпретації того, що не були
поставлені під сумнів державними органами в майбутньому, хоча цей ризик значно зменшується
з плином часу. Неможливо визначити суму непред’явлених позовів, що можуть бути пред’явлені,
якщо такі взагалі існують, або ймовірність будь-якого несприятливого результату.
Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають
вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження
базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються
обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів
та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації
про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків.
Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем
складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки
фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних
рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки
Товариства;

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

є нейтральною, тобто вільною від упереджень;


є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених
далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
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а)
вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б)
визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та
витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення
інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну
концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та
прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Фонду
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових
ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну
дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості 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».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Протягом звітного 2016 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням
незалежних оцінювачів не здійснювалась.
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до
оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом
невизначеності оцінок, тому що:
а)
вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін
валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час
оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
б)
вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на
доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок,
волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань
під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у
разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій
звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів фонду. 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
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призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором
і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. Використання ставок дисконтування
Станом на 31.12.2016 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у
національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено
ліквідаційну комісію, становила 17,4% річних, за портфелем депозитів у доларах США – 5,9%
річних.
4.6. 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. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою
вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець
кожного звітного періоду.
Класи активів та
зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю

Методики оцінювання

Метод
оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)

Вихідні дані

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

Офіційні курси НБУ

Депозити
депозитів
запитання)

Ставки за депозитами,
ефективні ставки за
депозитними
договорами

(крім Первісна
оцінка
депозиту
до 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)
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Боргові цінні папери

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

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

Інструменти
капіталу

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

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 Ринковий,
нерухомості
здійснюється
за дохідний,
собівартістю. Подальша оцінка витратний
інвестиційної
нерухомості
здійснюється за справедливою
вартістю на дату оцінки.

Ціни
на
ринку
нерухомості, дані оцінки
професійних оцінювачів

Дебіторська
заборгованість

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

Контрактні
умови,
ймовірність погашення,
очікувані вхідні грошові
потоки

Поточні
зобов’язання

Первісна та
поточних
здійснюється
погашення

Контрактні
умови,
ймовірність погашення,
очікувані
вихідні
грошові потоки

подальша оцінка Витратний
зобов’язань
за
вартістю

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
Класи активів
та зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю

1 рівень

2 рівень

3 рівень

(ті, що мають
котирування, та
спостережувані)

(ті, що не мають
котирувань, але
спостережувані)

(ті, що не мають
котирувань і не є
спостережуваними)

2016

2015

2016

2015

2016

2015

Усього

2016

2015
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Дата оцінки
Інвестиції,
утримувані для
продажу (ЦП)

31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16

31.12.15

2220

-

-

102288

1553

320521

Інвестиції
в
корпоративні
права,
утримувані для
продажу

-

-

339208

168198

Інвестиції
в
корпоративні
права,
що
обліковуються
за
методом
участі
в
капіталі

-

–

-

137082

-

Інвестиції
в
цінні папери
та
корпоративні
права,
що
обліковуються
як
довгострокові
фінансові
інвестиції за
справедливою
вартістю

-

-

385474

10794

-

31.12.16 31.12.15

106061

320521

339208

168198

-

-

137082

-

385474

10794

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості
є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва
інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів
фінансової звітності.

6. Рекласифікація статей та виправлення помилок попереднього періоду
6.6.1. Інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
а) З метою відповідності відображення статей до їх сутності Товариство провело
рекласифікацію статтей фінансової звітності. Ці рекласифікації не вплинули на структуру
доходів та витрат, але виникла необхідність у рекласифікації окремих статей, відображених у
звіті про фінансовий стан, а саме рядок 1030 та 1035 Звіту про фінансовий стан:
- Станом на 31.12.2015р. Товариство є засновником ТОВ «ДК «Каскад». Частка в
статутному капіталі товариства 100% . У 2015 році дана фінансова інвестиція відображена у
статті «Довгострокові фінансові інвестиції ,які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств». У звітному періоді було прийнято рішення про продаж частки в статутному
капіталі підприємства, тому даний актив віднесено до фінансових інвестицій утримуваних для
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продажу і відображено у статті «Поточні фінансові інвестиції» ( рядок 1160 Звіту про фінансовий
стан )
В балансі Товариства фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі,
відображені наступним чином:
(тис.грн.)
2016 рік

2015рік

Довгострокові фінансові інвестиції (рядок 1030
Звіт про фінансовий стан)

-

137082,0

- ТОВ «ДК «Каскад»

-

137082,0

- Фінансові інвестиції у вигляді часток корпоративних прав українських підприємств, які на
31.12.2015 року обліковувались, як «Довгострокові фінансові інвестиціі – інші фінансові
інвестиції» у 2016 році були призначені для продажу , і віднесені до поточних фінансових
інвестицій.
2016 рік

2015 рік

Інші фінансові інвестиції (рядок 1035 Звіт
про фінансовий стан)

-

168198

-ТОВ «Укрспецьпоставка»

-

2508,00

-ТОВ Телерадіоорганізація «Гармонія»

-

25,00

-ТОВ «Миколаївхліб»

-

187,00

-ТОВ «Аконс»

-

1402,00

-ТОВ «Юстіна Груп»

-

4875,00

-ТОВ «Київбудресурси»

-

2475,00

-ТОВ «Каскадагро»

-

72152,00

-ТОВ «ІДК «Каскад»

-

14633,00

-ТОВ «Інтеропт-Преміум»

-

1428,00

-ТОВ «Аркамед»

-

0,00

-ТОВ «Пекторбуд»

-

608,00

-ТОВ «Українська інвестиційна компанія»

-

67905,00

Ці рекласифікації статей не вплинули на результати діяльності Товариства за 2016 рік.
б) У 2016 році було здійснення виправлення помилок попередніх періодів на загальну суму 1,0
тис. грн., а саме: перераховано суму прибутку нерозподіленого за попередні звітні періоди , яка
виникла під час округлення суми до тисяч грн.. Виправлення помилки відображено у Звіті про
власний капітал (рядок 4010). У зв'язку із не суттєвістю сум, Товариство не надає ретроспективне
подання інформації за минулі періоді.
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7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансовому звіті
7.1. Доходи та витрати
Доходи

2016 рік

2015 рік

Дохід від реалізації фінансових інвестицій (рядок 2240)

177285

115351

Дохід від зміни справедливої вартості фінансових
інвестицій (рядок 2240)

233919

2287

Інші доходи (операційна курсова різниця) (рядок 2120)

19447

40844

Дохід від списання кредиторської заборгованості(рядок
2120)

2

-

Процентний дохід за борговими цінними паперами (рядок
2220)

58793

50562

Відсотки на депозитним рахункам в банках та за вільні
кошти (рядок 2220)

12700

4991

Дивіденди (рядок 2220)

52973

2773

Всього

555119

216808

Втрати від курсової різниці (рядок 2180)

10570

19703

Інші витрати операційної діяльності (рядок 2180)

63

-

Втрати від зміни справедливої вартості фінансових
інвестицій (рядок 2270)

53011

6509

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

174906

87361

Витрати

Всього

238550

113573

7.2. Адміністративні витрати
2016 рік

2015 рік

Витрати на зарплату та нарахування на ФОП

205

218

Винагорода КУА

925

875

Винагорода зберігачу

29

17
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Винагорода аудитора

15

10

Депозитарні послуги

4

2

Банківські послуги

8

8

Нотаріальні послуги

5

32

Інші витрати

6

7

Всього адміністративних витрат

1197

1169

7.3. Прибутки та збитки
За результатом всіх видів діяльності в 2016 році Товариством отриманий прибуток в
розмірі 315372 тис. грн.
Чистий прибуток складає 315372 тис. грн.
7.4. Прибуток на акцію
Прибуток на акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку/збитку за рік, що
залишається в розпорядженні акціонерів Товариства, на середньозважену кількість акцій в обігу
за звітний рік, без урахування власних викуплених акцій.
Нижче наводяться дані про прибуток і кількість акцій, які були використані при розрахунку
базисного та розбавленого прибутку на акцію за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року:
Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні акціонерів
Компанії (в грн.)
Середньозважена кількість акцій в обігу (в штук)

16353

Базовий прибуток на акцію (в гривнях)
Середньозважена кількість звичайних
розбавлений прибутку на акцію (в штук)

315372292,80

19285,29
акцій

Розводнений прибуток на акцію (в гривнях)

для

розрахунку

16353
19285,29

Компанія не застосовує програми з надання працівникам опціонів на акції та винагород у формі
акцій.
7.5. Фінансові інструменти
Відповідно до МСФЗ 39 Товариство класифікує фінансові інструменти, які є у власності
на звітну дату за наступними категоріями:
-

Інвестиції, утримувані до погашення

-

Дебіторська заборгованість

-

Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку та
збитку
30

ПАТ «ЗНКІФ «КАСКАД-ІНВЕСТ»
Фінансова звітність,складена за МСФЗ станом на 31 грудня 2016 року
(в тисячах гривень)
________________________________________________________________________________
- Фінансові активи, утримувані для продажу
7.5.1.Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку
та збитку, утримувані для продажу:
До довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються, як утримувані для продажу
відносяться частки в корпоративних правах та акції українських підприємств. Керівництво
Товариства не впливає на управління даних підприємств, тому і обліковує ці активи, як
довгострокові фінансові інвестиції.
Облік ведеться за справедливою вартістю. Щороку аналізується фінансова звітність за
минулі роки діяльності підприємств і у разі тривалого збитку (не менше двох років)
перераховується вартість частки від вартості власних коштів підприємств. Справедлива вартість
акцій перераховується на підставі фінансової звітності, одержаної з відкритих інформаційних
джерел.

2016 рік
Інші фінансові інвестиції

(тис.грн.)
Переоцінка Придбання,
продаж

109650

2015 рік
10794

Інші фінансові інвестиції-цінні папери (акції)
-ПрАТ «Страхова компанія «Брокбізнес»

80455,00

+79709,00

-ПрАТ «Страхова компанія «Парасоль»

13754,00

+4832,00

746,00
-1126,0

10048,00

Інші фінансові інвестиції –частки
-ТОВ «Укргаз Інвест»

15441,00

-

Фінансові інвестиції у вигляді часток корпоративних прав українських підприємств, що були
призначені для продажу у 2016 році віднесено до поточних фінансових інвестицій.
7.5.2. Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку
та збитку
У складі поточних фінансових інвестицій Товариство обліковує фінансові активи в цінні
папери та корпоративні права українських підприємств, які має намір реалізувати на протязі 12
місяців, та такі, що не визначені в подальшому віднесені до того чи іншого класу в обліку.
Обліковуються за справедливою вартістю.
Поточні фінансові інвестиції Товариства сформовані акціями та облігаціями українських
емітентів, операції по яким проводяться на вторинному ринку. Та частками в корпоративних
правах українських підприємств. Станом на 31.12.2016 акції емітентів, що торгувались на біржі,
оцінюються за справедливою вартістю, що відповідає ціні останніх торгів на біржі. Справедлива
вартість акцій була переглянута на дату складання фінансової звітності. Справедливою вартістю
є біржовий курс, якщо біржового курсу немає, то справедливою вартістю є їх собівартість.
Справедлива вартість часток переглянута на підставі наданої фінансової звітності за 2016 рік та
узгодженою ціною за прогнозованими договорами купівлі-продажу, запланованими на перший
квартал 2017 року. Акції, щодо яких є тимчасові заборони по обігу не знецінені, фонд має
домовленості про продаж їх на протязі 2017 року.
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(тис.грн.)
2016 рік
Поточні фінансові інвестиції, утримувані для
продажу

-ПАТ «Бізнес-Резерв» (акції)
-ПАТ «МК «Азовсталь» (акції)
-ПАТ «Завод «Радар» (акції)

Переоцінка

Продаж,
придбання

2015рік
625801

721093

1301,00

-23699,00

25001,00

15,00

-26,00

41,00
+100875,00

100875,00

0,00

-ПАТ «ДЕК «Центренерго» (акції)

1539,00

+875,00

664,00

-ПрАТ «Миколаївхліб» (акції)

2220,00

+2058,00

162,00

- -ПАТ «Фінансовий стандарт» (акції)
ТОВ «ФК «Біокон»(облігації)
-ТОВ «Будспецсервіс»(облігації)
ПАТ «Конотопський хлібокомбінат»

-18820,00

265135,00

-10,00

18820,00
265145,00

10688,00

10688,00
+112,00

112,00

-

поточні фінансові інвестиції –частки
-ТОВ «Укрспецьпоставка»

0,00

-2508,00

2508,00

-ТОВ Телерадіоорганізація «Гармонія»

3,00

-22,00

25,00

78,00

-109,00

187,00

-ТОВ «Миколаївхліб»
-ТОВ «Аконс»
-ТОВ «Юстіна Груп»
-ТОВ «Київбудресурси»
-ТОВ «Каскадагро»
-ТОВ «ІДК «Каскад»
-ТОВ «Інтеропт-Преміум»
-ТОВ «Аркамед»

-1402,00

4555,00

-320,00

173067,00

+119527,00

-

-14633,00

1402,00
4875,00

-2475,00

2475,00

-18612,00

72152,00
14633,00

1428,00

1428,00

0,00

0,00

-ТОВ «Пекторбуд»

-

-608,00

608,00

-ТОВ «Українська інвестиційна компанія»

-

-67905,00

67905,00

-ТОВ «Автозалізничпостачсервіс»

37360,00

+10081,00

+27279,00

-

- ТОВ «ДК «Каскад»

85707,00

-10235,00

-41140,00

137082,0

- ТОВ «АМ-ЗАХІД»

36937,00

- ТОВ «МЕТАЛ»

+36937,00

73,00
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7.6.4. Дебіторська заборгованість
(тис.грн.)
2016 рік

2015 рік

дебіторська

68986,00

34067,00

Нараховані відсотки по депозитним
вкладам

1943,00

550,00

Нараховані відсотки по облігаціям

9650,00

7198,00

Чиста вартість
торговельної дебіторської
заборгованості

80579,00

41815,00

Торговельна
заборгованість

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.
Товариство регулярно здійснює аналіз простроченої дебіторської заборгованості. Станом на
31 грудня 2016 року простроченої та знеціненої дебіторської заборгованості не має.
7.7. Грошові кошти
Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за їх номінальною вартістю. Грошові
кошти в іноземній валюті обліковуються за перерахунком в гривні по курсу Національного банку
України на день складання фінансової звітності.
Курсові різниці, які виникають внаслідок різниці оцінки активів та зобов’язань, вартість
яких виражена в іноземній валюті, на дату первісного визнання і дату складання фінансового
звіту відображаються як дохід або витрати періоду, в якому вони виникають.
Грошові кошти та їх еквіваленти складають 298073 тис. грн. в тому числі:
- на поточних рахунках в грн. – 151198 тис. грн.;
- на депозитних рахунках в грн. – 69490 тис. грн.;
-на поточних рахунках в долл. США- 11 тис. грн.;
- на депозитних рахунках в долл. США. – 77374 тис. грн.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років середньозважені процентні ставки по банківських
депозитах у національній валюті , в банках у яких фонд розміщує депозити, склали 15% та 19%
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років середньозважені процентні ставки по банківських
депозитах, номінованих в доларах США, з первісним строком погашення менше 90 днів, в
банках у яких фонд розміщує депозити, складали 5,5% та 6,7% відповідно.
Станом на 31 грудня 2016р. кошти Товариства були розміщені у чотирьох банках України:
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ОТП БАНК», АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «УКРСИББАНК»
Нижче у таблиці подано зведену інформацію щодо грошових коштів та їх еквівалентів на
основі рейтингів за національною шкалою, наданих міжнародними рейтинговими агентствами
Standard and Poor’s, Moody’s, Fitch та українськими рейтинговими агентствами:
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Назва банку

Рейтинг

Агентство

2016 рік

АТ «УКРСИББАНК»

uaAAA

Експерт-рейтинг

2234,0

АТ «ОТП БАНК»

uaA+

Кредит-рейтинг

190470,0

АТ «УКРСОЦБАНК»,

AA(ukr)

Fitch Ratings

105365,0

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

uaAA

РА «СтандартРейтинг»

4,0

7.8. Капітал
Акціонерний капітал
У 2014 році Товариство збільшило випуск простих іменних акцій і загальна сума випущених
акцій становить 30000 штук на загальну суму 300000,00 тис. грн. Номінальна вартість кожної
акції становить 1,00 тис. грн. Форма існування акцій – бездокументарна, Протокол №12 від
28.07.2014року. Дата реєстрації Статуту 31.07.2014р. Дата реєстрації випуску акцій – 29 вересня 2014
року, номер реєстрації №00658.
Станом на 31 грудня 2016 року його розмір склав 300000 тис. грн.
Додатковий капітал
Сума, на яку вартість розміщених акцій перевищує їх номінальну вартість в розмірі 226025,00
тис. грн. віднесена до складу додатково вкладеного капіталу.
Додатковий вкладений капітал сформувався на етапі оплати акціонерами випущених акцій.
Станом на 31 грудня 2016 року його розмір склав 226025,00 тис. грн.
Вилучений капітал
У третьому кварталі 2016 року Товариство викупило у акціонерів 1000 акцій по балансовій
вартості на суму 54328 тис. грн.
Неоплачений капітал
Станом на 31 грудня 2016 року Товариство мало несплачений капітал у сумі 283311,00 тис. грн.
Дивіденди
Протягом 2016 року акціонерами Товариства не приймалось рішення щодо виплати дивідендів.
Прибуток
За результатом всіх видів діяльності в 2016 році Товариством отриманий прибуток в розмірі
315372тис. грн.
Станом на 31 грудня 2016 року нерозподілений прибуток Товариства складає 863940 тис. грн..
7.9. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
(тис.грн.)
2016 рік

2015 рік

Кредиторська заборгованість за послуги

87,0

75,0

Торговельна кредиторська заборгованість

156982,0

314,0

Всього кредиторська заборгованість

157069,0

389,0
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Кредиторська заборгованість за послуги не є суттєвою. Відсотки по такій кредиторській
заборгованості не нараховуються, оскільки заборгованість погашається протягом 30 днів зі
звітної дати та залежить від умов договору з постачальником.
Компонентом кредиторської заборгованості за послуги є зобов'язання по виплаті винагород
Компанії по управлінню активами та винагороди зберігача фонду, що виникли в грудні 2016 та
погашаються протягом наступного місяця.
Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не мало простроченої та сумнівної іншої
кредиторської заборгованості. Балансова вартість іншої кредиторської заборгованості дорівнює
її справедливій вартості.
При визначенні погашення іншої кредиторської заборгованості Товариством на кожну звітну
дату проводить аналіз сум кредиторської заборгованості з вираховуванням термінів її обліку у
балансі, та термінів позовної давності за період з дати виникнення заборгованості та до звітної
дати.
8. Інформація про операції з пов’язаними особами
Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливість контролювати
іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень
іншою стороною.
Операції між пов’язаними сторонами
незалежно від стягування плати.

- передбачають передачу ресурсів або зобов’язань,

Спільний контроль – зафіксоване угодою розподілення прав контролю.
Пов’язані сторони Товариства включають акціонерів, ключовий управлінський персонал,
підприємства, які мають спільних власників та перебувають під спільним контролем,
підприємства, що перебувають під контролем ключового управлінського персоналу, а також
компанії, стосовно яких у Товариства є істотний вплив.
Інформація про пов’язаних фізичних осіб акціонерів, які володіють часткою, що становить
не менше 20% статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду

N
з
/
п

1

1

Реєстраційний
номер
облікової картки платника
податків або серія та номер
паспорта фізичної особи Прізвище, ім’я, по учасника акціонера КІФ (для
Код за
батькові фізичної фізичних осіб, які через свої
ЄДРПОУ
особи –
релігійні
переконання юридичної
акціонера, членів відмовляються від прийняття особи, щодо
її сім’ї та інших реєстраційного
номера
якої існує
пов’язаних осіб облікової картки платника пов’язаність
податків та повідомили про
це
відповідний
орган
державної податкової служби
і мають відмітку у паспорті)

2
Хомутиннік
Віталій
Юрійович

3

2797508376

5

Повне
найменування
юридичної особи,
щодо якої існує
пов’язаність

Місцезнаходження
юридичної особи, щодо
якої існує пов’язаність

Частка в
статутному
капіталі, %

6

7

8

Публічне
акціонерне
01032, м. Київ,
товариство
вул.
35676886
«Закритий
Саксаганського,
недиверсифік
115-А
ований

98,09
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корпоративни
й
інвестиційний
фонд «КаскадІнвест»

Інформація про юридичних осіб, у яких фонд бере участь

№
з/п

1

2

Код за
ЄДРПОУ
КІФ

35676886

35676886

Код за
ЄДРПОУ
юридичної
особи, щодо
якої існує
пов'язаність

Повне найменування
юридичної особи, щодо якої
існує пов'язаність

Місцезнаходження
юридичної особи, щодо
якої існує пов'язаність

Частка в
статутному
капіталі
юридичної
особи, %

35530902

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ІНВЕСТИЦІЙНОДЕВЕЛОПЕРСЬКА
КОМПАНІЯ «КАСКАД»

01133, м. Київ,
вул.Мечникова, будинок 14/1

61 %

39451835

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ДЕВЕЛОПЕРСЬКА
КОМПАНІЯ «КАСКАД»

01133,м.Київ, вул. Щорса,44,
літера Д

62,56 %

49027, м. Дніпропетровськ,
вул. Рогальова, б. 9, к. 32.

50 %

3

35676886

25532956

Товариство з обмеженою
відповідальністю
Телерадіоорганізація
«ГАРМОНІЯ»

4

35676886

36613565

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«КАСКАДАГРО»

01133,м.Київ, вул.
Щорса,44, літера Г

61 %

5

35676886

33815694

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ІНТЕРОПТПРЕМІУМ»

61068, м. Харків, вул.
Польова, буд. 12-а

51 %

6

35676886

35160018

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ЮСТИНАГРУП»

03141,м.Київ, вул.
Солом’янська, буд. 33

50 %

7

35676886

37741380

Товариство з обмеженою
відповідальністю «АМ-ЗАХІД»

01133,м.Київ, вул.
Щорса,44-Г

72,9 %

8

35676886

13506862

Товариство з обмеженою
відповідальністю «МЕТАЛ»

01133,м.Київ, вул.
Щорса,44-Г

100 %

9

35676886

37773297

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«МИКОЛАЇВХЛІБ»

01133,м.Київ, вул.
Щорса,44-Г

50 %

10

35676886

30072802

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«УКРСПЕЦЬПОСТАВКА»

01133,м.Київ, вул.
Щорса,44-Г

100 %

11

35676886

33546004

Товариство з обмеженою
відповідальністю

01133,м.Київ, вул.
Щорса,44

100%
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«АВТОЗАЛІЗНИЧ
ПОСТАЧСЕРВІС»
08320,Київська обл..
Бориспільський район, село
Велика Олександрівка, вул.
Бориспільська,9

50%

12

35676886

33741408

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Аркамед»

13

35676886

40001476

Товариство з обмеженою
відповідальністю «УКРГАЗ
ІНВЕСТ»

03057, м. Київ,Пр-т
Перемоги,41-А

50%

14

35676886

32717175

Приватне акціонерне
товариство «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ПАРАСОЛЬ»

87515, Україна, м.
Маріуполь,
вул..Енгельса,39а

89,99%

Оцінка можливості проведення операцій з пов’язаними сторонами проводиться Товариством в
кожному фінансовому році за допомогою аналізу балансу відповідної пов'язаної сторони та стану
ринку, на якому така сторона веде діяльність.
Всі операції з пов’язаними особами в 2016 році відбувалися в межах основної діяльності
Товариства.
Винагорода, виплачена ключовому керівному персоналу складається із заробітної плати та
відрахувань на соціальне забезпечення. ЇЇ розмір встановлюється за контрактом та рішенням
Наглядової ради.
Винагороди у формі акцій – не нараховувались та не отримувались.
Кількість позицій ключового керівного складу дорівнювало 1 особа в 2016 році (в 2015 році: 1).
Протягом звітного періоду Товариство не брало на себе істотних зобов'язань по пенсійним
виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових зобов'язань перед ключовим
управлінським персоналом.
(тис.грн.)
2016 рік
Операції з
пов'язаними
сторонами
1

2

Виплати з\пл з нарахуваннями
Виплата дивідендів
Викуп акцій
Реалізація
цінних
корпоративних прав

паперів,

Придбання
цінних
корпоративних прав

паперів,

2015 рік

Всього

3

Операції з
пов'язаними
сторонами

Всього

4

5

205,0

205,0

218,3

-

-

-

218,3
-

54328,0

54328,0

-

-

39344,0

177285,0

114 352,0

115 352,0

188144,0

50 850,5

91099,0

110 649,2
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Придбання робіт, послуг

-

-

Інша
заборгованість

дебіторська

28825,0

68986,0

Інша
заборгованість

кредиторська

56057,0

156982,0

28 210,0
312,0

922,0
34 067,0
314,0

9. Вартість чистих активів
Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2016 року становить суму 1052326
тис. грн., що відповідає підсумку розділу І пасиву Балансу Товариства на вказану дату.
Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від №1336 від 30.07.2013 року «Про затвердження положення про
порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування».
Вартість чистих активів Товариства більша за розмір статутного капіталу Товариства
станом на 31.12.2016 року, що відповідає вимогам чинного законодавства.
10. Управління фінансовими ризиками: цілі та принципи
Україна, яка вважається країною з економікою, що розвивається, характеризується відносно
високими економічними та політичними ризиками, продовжує здійснювати економічні реформи і
вдосконалювати свою законодавчу, податкову і регулятивну базу відповідно до вимог ринкової
економіки. Майбутня стабільність української економіки в значній мірі залежить від цих реформ
та ефективності економічних, фінансових та монетарних заходів, прийнятих урядом, а також від
змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. Економіка, що розвивається
схильна до негативного впливу падіння ринкової кон'юнктури та економічного спаду,
спостережуваних в інших країнах світу.
Наслідки світової та внутрішньої фінансової кризи, його тривалість і проблеми в промисловості і
в банківському секторі можуть призвести до скорочення операційних грошових потоків,
доступності кредитних ресурсів, збільшення витрат і невизначеності щодо термінів або обсягу
зниження запланованих капітальних витрат. Непередбачене можливе погіршення ситуації на
міжнародних фінансових і товарних ринках може зробити негативний вплив на результати
діяльності і фінансовий стан Товариства, наслідки якого зараз визначити неможливо.
Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для
забезпечення стабільної діяльності Товариства, та, що Товариство продовжить свою діяльність у
доступному для огляду майбутньому.
Товариство має різноманітні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська
заборгованості, що виникають в ході операційної діяльності. Товариство не здійснювала операцій
з деривативами з метою управління процентним та валютним ризиками, що виникають внаслідок
операцій Товариства та її джерел фінансування.
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
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виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та
застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
10.1.1 Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не
зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки
в банках, облігації та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка
інша доступна інформація [якщо застосовується, то яка саме] щодо їх спроможності виконувати
боргові зобов’язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними
ризиками:

ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;

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

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

ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту
та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
Товариство на 31.12.2016 р. не має ризикованих активів, які б підпадали під кредитний
ризик
10.1.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює
три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик
виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок
та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в
акції, облігації та інші фінансові інструменти.
Товариство щомісячно здійснює оцінку цінних паперів, що входять до складу активів фонда
за їх справедливою вартістю. Справедлива вартість цінних паперів, внесених до біржового
списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі на дату розрахунку вартості
чистих активів (біржовий курс), які обертаються на фондових біржах України.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що
виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи
спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його
емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими
здійснюються операції на ринку.
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Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення
цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на
вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
На основі аналізу історичної волатильності фондового індексу ПФТС керівництво
Товариства визначило, що ціновий ризик для акцій українських підприємств становить +/-22,6%
(у попередньому році +/-40,4%). Потенційна зміна цін визначена на спостереженнях історичної
волатильності дохідностей цього класу активів. Потенційна волатильність визначається як така,
що відповідає стандартному відхиленню річних дохідностей акцій протягом останніх 5 років.
Якщо ринкові ціни змінюватимуться за таким сценарієм, це може впливати на вартість чистих
активів.
Цінові ризики

Тип активу

Балансова
вартість

% змін
+

-

Потенційний вплив на чисті активи
Товариства
Сприятливі зміни

Несприятливі
зміни

На 31.12.2016 р.
Акції
ПАТ"КОНОТОПСЬКИЙ
ХЛІБОКОМБІНАТ"

112

22,6

+25

-25

Акції ПАТ
РЕЗЕРВ"

1301

22,6

+294

-294

"БІЗНЕС-

Акції
ПрАТ
«БРОКБІЗНЕС»

«СК

80455

22,6

+18183

-18183

Акції
ПрАТ
«ПАРАСОЛЬ»

«СК

13754

22,6

+3108

-3108

Акції
ПАТ
«ЦЕНТРЕНЕРГО»

1539

22,6

+348

-348

Акції
ПАТ
«АЗОВСТАЛЬ»

«МК

15

22,6

+3

-3

Акції
«Миколаївхліб»

ПрАТ

2220

22,6

+502

-502

100875

22,6

+22798

-22798

Акції ПрАТ
РАДАР»

«ЗАВОД
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Разом
акції
підприємств

укр.

200271

+45261

-45261

22,6
На 31.12.2015 р.

Акції
ПАТ"ФІНАНСОВИЙ
СТАНДАРТ"

18820

40,4

+7603

-7603

Акції ПАТ
РЕЗЕРВ"

25 001

40,4

+10 100

-10 100

"БІЗНЕС-

Акції
ПрАТ
«БРОКБІЗНЕС»

«СК

746

40,4

+301

-301

Акції
ПрАТ
«ПАРАСОЛЬ»

«СК

10 048

40,4

+4 059

-4 059

Акції
ПАТ
«ЦЕНТРЕНЕРГО»

664

40,4

+268

-268

Акції
ПАТ
«АЗОВСТАЛЬ»

«МК

41

40,4

+17

-17

Акції
«Миколаївхліб»

ПрАТ

162

40,4

+65

-65

Разом
акції
підприємств

укр.

+22 413

-22 413

55 482
40,4

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів,
номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків
здійснюється на основі аналізу чутливості.
Визначення порогу чутливості керівництво Товариства здійснювало на основі статистичних
даних НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких була розрахована
історична волатильність курсу, що визначається як стандартне відхилення річної дохідності від
володіння іноземною валютою за період.
Валютні ризики Товариства виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами,
номінованими в іноземній валюті. Товариство інвестує кошти в банківські депозити в іноземній
валюті та планує інвестувати в цінні папери, номіновані в доларах США (наприклад, державні
облігації у доларах США). Товариство визначило, що обґрунтовано можливим є коливання
валютного курсу на ±7,7 відсотка.
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Чутливі до коливань валютного курсу активи
Активи номіновані в іноземній валюті

31 грудня 2016

Каса та рахунки в банках

31 грудня 2015

11

319

Банківські депозити

77374

64 507

Всього

77385

64 826

Частка в активах Товариства, %

6,40%

8,19%

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

Сума

% змін
+

-

Потенційний вплив на активи
Товариства
Зростання вартості

Несприятливі
зміни

На 31.12.2016 р.
Долар США

77385

Разом

77385

7,7

+ 5959

-5959

+ 5959

-5959

+ 25 606

-25 606

+ 25 606

-25 606

На 31.12.2015 р.
Долар США

64 826

Разом

64 826

39,5

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок.
Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме
як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у
високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво
Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях у національній
валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг
відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання
відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з
фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки
впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.
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Товариство щомісяця здійснює оцінку боргових цінних паперів, що входять до складу
активів фонду за їх справедливою вартістю, а саме облігацій українських підприємств.
Активи, які наражаються на відсоткові ризики
Тип активу

31 грудня 2016

31 грудня 2015

Банківські депозити

146864

42 073

Облігації ТОВ «ХФК «БІОКОН»

240847

240 878

(серія А)
Облігації ТОВ «ХФК «БІОКОН»

24288

24 267

Облігації ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС»
(серія ЕЕ)

9 077

9 077

Облігації ТОВ «БУДСПЕЦСЕРВІС»
(серія КК)

1 612

1 612

Всього

422688

317907

Частка в активах Товариства, %

34,95%

(серія В)

40,16%

Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Товариство використовувало історичну
волатильність відсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останні 5 років за
оприлюдненою інформацією НБУ.
Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±2
процентних пункти. Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні, що всі інші
параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмінними, і показує можливий вплив
зміни відсоткових ставок на 2 процентних пункти на вартість чистих активів Товариства.
Можлива зміна справедливої вартості боргових фінансових інструментів з фіксованою
відсотковою ставкою розрахована як різниця між дисконтованими грошовими потоками за
діючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разі зміни відсоткової ставки за
кожним фінансовим інструментом.
Відсоткові ризики
Тип активу

Вартість

Середньозважена
ставка

Потенційний вплив на чисті активи
Товариства в разі зміни відсоткової
ставки

На 31.12.2016 р.
Можливі коливання ринкових ставок

+ 2,0% пункти

- 2,0% пункти
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Банківські
депозити

146864

11,3%

+2937

- 2937

Облігації
підприємств

275824

12%

+5516

-5516

Разом

422688

-8453

-8453

На 31.12.2015 р.
Можливі коливання ринкових ставок

+ 4,9% пункти

- 4,9% пункти

Банківські
депозити

42 073

11%

+2062

-2062

Облігації
підприємств

275 834

12%

+13516

-13516

Разом

317 907

+15578

-15578

10.1.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань,
пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів
або іншого фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.
Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими
фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від
операційної діяльності.
Керівництво Товариства виконує регулярно заходи щодо мінімізації впливу ризику
ліквідності:
- збалансовує активи Товариства за строками реалізації з його зобов’язаннями за строками
погашення;
- утримує певного обсягу активи Товариства в ліквідній формі;
- встановлює внутрішні обмеження обсягу залучених коштів для фінансування діяльності
Товариства;
- збалансовує вхідні та вихідні грошові потоки.
Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин
виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та
застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
З метою запобігання та мінімізації впливу ризиків, притаманних Товариству, керуючою
компанією ПрАТ «КУА АПФ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ» створено службу внутрішнього аудиту
(контролю). Дана служба виконує свої функції відповідно до Положення про службу
внутрішнього аудиту (контролю), яке затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства
(Протокол №25 від 29.04.2014 р.).
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11. Умовні зобов’язання
Операційна середа
Українська економіка схильна до ринкових коливань і зниження темпів економічного розвитку у
світовій економіці. Світова фінансова система продовжує проявляти ознаки напруженості і
економіки багатьох країн світу демонструючи менший ріст, ніж в минулі роки, або відсутність
зростання взагалі. У 2016 році Уряд України продовжував вживати заходів, спрямовані на
підтримку економіки з метою подолання наслідків світової та внутрішньої кризи. Незважаючи на
деякі індикатори відновлення економіки, як і раніше існує невизначеність щодо майбутнього
економічного зростання, можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для
Товариства та її контрагентів, що може вплинути на фінансову позицію Товариства, результати
операцій і бізнес перспективи. Незважаючи на те, що будь-яке подальше погіршення
вищевказаних ситуацій,
може негативно вплинути на результати і фінансову позицію
Товариства, яку зараз досить складно визначити, керівництво вважає, що вживає всі можливі
заходи для підтримки стабільності бізнесу Товариства в існуючих умовах.
Податкове законодавство та умови регулювання в Україні
Уряд України продовжує реформу економічної і комерційної інфраструктури в процесі переходу
до ринкової економіки. У результаті законодавство, що впливає на діяльність підприємств,
продовжує швидко змінюватися. Ці зміни характеризуються неясними формулюваннями,
наявністю різних тлумачень і сформованою практикою винесення довільних рішень з боку влади.
Інтерпретація керівництвом такого законодавства стосовно діяльності Компанії може бути
оскаржена відповідними контролюючими органами. Зокрема, податкові органи займають
фіскальну позицію при інтерпретації законодавства і визначенні розміру податків, і в результаті,
можливо, що операції та діяльність, які раніше не оскаржувались, будуть оскаржені. Отже,
можуть бути донараховані податки, штрафи і пені. Три роки, що передують звітному, є
відкритими для перевірки податковими органами.
Керівництво вважає, що Товариство нарахувала всі податки, що стосуються діяльності
Товариства. Керівництво Товариства, ґрунтуючись на трактуванні податкового законодавства,
вважає, що зобов'язання з податків відображені в повному обсязі. Тим не менш, податкові та інші
державні органи можуть по-іншому трактувати положення чинного податкового законодавства, і
відмінності в трактуванні можуть мати істотні наслідки.
12. Події після дати балансу
Фінансова звітність Фонду затверджена до випуску (з метою оприлюднення) наглядовою
радою Фонду 17 березня 2017 року. Ні учасники Фонду, ні інші особи не мають права вносити
зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
У березні 2017 року, після отримання річної фінансової звітності від підприємств,
частками в корпоративних правах яких володіє фонд, зроблено перерахунок справедливої
вартості даних фінансових інвестицій, а саме зменшено їх вартість на 18600 тис. грн..
У першому кварталі були продані частки в корпоративних правах підприємств на суму
37031 тис. грн..
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13. Безперервність діяльності
Фінансова звітність, що додається, була підготовлена виходячи з принципу безперервності
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в
звичайному порядку. Здатність Товариства реалізовувати свої активи, а також її діяльність в
майбутньому можуть бути схильні до значного впливу поточної і майбутньої економічної
ситуації в країні. Фінансова звітність, що додається, не містить коригувань, необхідних у тому
випадку, якщо б Товариства не могло продовжувати свою діяльність відповідно до принципу
безперервності діяльності.
Затверджено до випуску та підписано

Директор

____________________ Бондаренко О.В.

“17” березня 2017 року

Головний бухгалтер __________________ Лисак О.В.
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