Примітки àо фінансової звітності за період, що закінчився З І грудня 2017 року.
U

Пайовий венчурний неливсрсифікований закр и тті інвест ініпшпіі фонд « О Р А ІІЖ П А Р К ’» (надалі ■Фонд)

" не інвестиційний фонд, зареєстрований 77 червня 2017 року відповідно до чинного законодавства України
(реєстраційний код за Єдиним державним реестром Інститутів спільного інвестування №23300524), який провадить
діяльність зі спільного інвестування

об'єднання (залучення) грошових коштів інвесторів з метою отримання приоеікл

від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість. П В ІІЗ ІФ
"ОРЛІ ІЖ І ІА РК "(Є Д РІС І 23300524) досяг нормативів діяльності зг ідно Рішення Комісії 2 1.09.2017р.
Управління акт ивами інституту спільного інвестування (надалі - IC I) здійснює компанія з управління активами
І O B К У А « О Р А Н Ж » (надалі Товарист во). (З Україні діяльність ICI регулюється Законом України «Про інститути
спільного інвестування».
і Іредметом діяльності є провадження діяльності зі спільного інвестування, пов’язаної із об’єднанням (залученням і га
розміщенням (вкладенням) грошових коштів учасників (акціонерів) Фонду та доходів, отриманих Фондом від
здійснення діяльності із спільного інвестування у цінні папери інших емітентів, корпоративні права, виражені в інших,
ніж цінні папери формах, а також в інші акт иви, не заборонені чинним законодавством України з урахуванням
обмежень, встановлених для недиверсифікованих венчурних пайових інвест иційних фондів.
Мета діяльності: отримання прибутку шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування.
Фонд не є юридичною особою, тому облікова політика К У А є обліковою політ икою Фонду. Обліком і твітпістьіо Фолу
займається Товариство з обмеженою відповідальністю К У А "О РЛ І1Ж "

1. 2. Інформація про компанію

і

Говарнство

відповідальністю

і

обмеженою

управління активами
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(«Товариство») (код ЄД РП О У 41203703) зареєстроване 10 березня 2017 року відповідно до чинного законодавства
України. Місцезнаходження Товариства: вул. Антоновича .будинок 51. кабінет №1410, м. Київ. 03150. Україна.
Основним видом діяльності Товариства є надання послуг з управління активами інституційних інвесторів.
Товариство має ліцензію: рішення НКЦІ1ФР №000386 від 30.05.2017 р. про видачу Товариству нової ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів.
Кількість працівників станом на З! грудня 2017р. складає 3 особи.
Станом на З І грудня 2017 р. учасниками Товарист ва є:
Учасники товариства:
Максименко Олена Михайлівна

72%

5328000.00

Слободянюк Таїсія Павлівна

28%

2072000,00

Всього

100,0

2. Загальна основа формування фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність М С Ф З
Фінансова звітність Фонду є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно
подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності

та грошових

потоків Фонду для задоволення

інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Ця фінансова звітність є першою звітністю Фошгу.
Концептуальною основою фінансової звітності Фонду за період, т о закінчився ЗІ грудня 2017 року, с Міжнародні
стандарти фінансової звітності (М С Ф З). включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МС.ЬОї

га

Тлумачення (К Г М Ф З . ІІК Т ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМ ЄЬО ). в редакції
чинній на0 1 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.

1Іідг о і овлена І овариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідне всім вимогам чинних
МСФ.З з врахуванням змін, внесених РМ СЬО станом па 01 січня 2018 року., дотримання яких забезпечує достовірне
подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставноїта зрозумілої інформації.
Звідно з міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції»
управлінський персонал компанії прийняв рішення не проводити перерахунок фінансової звітності за 2017 рік. Це
рішення обгрунтовано наведеними нижче показниками.
Враховуючи офіційні дані Державної служби статистики України, кумулятивний рівень інфляції за трирічний період,
включаючи 2015. 2016 та 2017 роки, склав 83.14%. Цей показник (рівень нижче 90%) свідчить про те ,що в звітному
періоді не виникає необхідність проведення перераху нку фінансової звітності згідно з М СБО 29 за 2017 рік.
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 М СФЗ.
2.2. М С Ф З, які прийняті, але ще не набули чинності
В складі МСФЗ. офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такий с і а іі тар і як
М СФЗ 9 «Фінансові інструменти», який відповідно набуває чинності 01 січня 2018 року.
Оскільки застосування М С Ф З раніше дати набу ття чинності дозволяється, то керівництвом Товариства прийнято
рішення про застосування М С Ф З 9 «Фінансові інструменти» до фінансових звітів Фонду за період, що закінчується З 1
грудня 2017 року. М С Ф З 9 впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів і зобов'язань. Тому
положення цього стандарту суттєво впливає на фінансову звітність Фонду.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України

гривня, складена у

тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Фонду підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого
реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає
коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Фонд не міі продовжніп подальше здійснення
фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безнерергшосі і діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Фонду затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівництвом Товариства 12 березня 201 і
року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після п
затвердження до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітност і
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається рік- період з 01 січня по 31 грудня 2017 року.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю
інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартісно відповідно до М( ЬО

Ш «Інвесігіїїійнд

нерухомість», та оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до М С Ф З 9 «Фінансові
інструменти»,

з використанням

методів оцінки

фінансових

інструментів,

дозволених

МСФЗ

1» «Оцінки

за

справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про погонну
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 п о літи к
7

Облікові

політики - конкретні

принципи, основи, домовленості,

правила та

практика, застосовані

суб'єктом

юсподарювання при складанні та поданні фінансової звітності. М С Ф З наводить облікові політики, які, за висновком
РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову івітність. яка місі ні йме юречну га достовірих інформацію про операції,
інші події та умови, до яких вони застосовуються. І акі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування с
несуттєвим.
Облікова політика Фонду розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові
політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних М СФЗ, зокрема, М С Ф З 9 «Фінансові інструменти»,
який застосовується Товариством раніше дати набуття чинності.
3.2.2. Інформація про м ін и в облікових політиках
Товариство обирає га застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або умов, якщо
М С Ф З конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути
.юречними.
3.2.3. Форма т а п а к т фінансових івініів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідаю'!ь вимогам, встановленим ІІІІ(( )Г>() І «Заіаліші
вимоги до фінансової звітності».
3.2.4. М етоди подання інформації у фінансових ів іт а х
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", згіЬно з яким витрати класифікують
відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте,
оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація
наведена в п. 7.2 цих Приміток.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із
застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових
коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових Надходжень та грошових виплач
формується на підставі облікових записів Фонду.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструмсіп ів
3.3.1. В и т а н н я т а оцінка фінансових ін стр ум ен тів
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 г родажу фінансових інструментів
визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
•

фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки

прибутку або збитку;
»

фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:
-»

фінансові зобов'язання, оцінені за аморі изованою собіварт істю;

»

фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки

прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання

Товариство оцінює їх за їхньою

справедливою вартістю, які безпосередньо належить до придбання або випуску фігнансового активу чи фінансового
зобов'язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах
облікової політики.
3.3.2. Грошові ко ш ти т а їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних раху нках у банках

- /

Ьквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквілні інвестиції, які віль|іпо конвертуються

у В ІД О М І

суми

грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості
І ротові кошти га їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними провод

ися в національній валюті та в

іноземній валюті.
Іноземна валюта - це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Приміток.
І рошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
І Іервісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за спрає едливою 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 (11БУ ).
У разі обмеження права використання коштів па поточних рахунках в у банках (наприкгіад, у випадку призначення І ІІ>У
в банківській установі тимчасової адміністрації) ні активи можуть бути класифіковані у складі нспоточних активів. У
випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових
коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
Д ебіторська чаборгованість
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

і амортизованою сооівартістю

застосуванням методу ефективного відсот ка.
Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення кориснфті, балансова вартість активу
зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між бала ісовою вартістю та теперішньою
вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення
корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на д/мку керівництва, достатня для
покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної
оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істот ими - на основі групової оцінки.
Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від
зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність.
платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні змін л у стані платежів позичальників
у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні у мови у галузі або географічному
регіоні.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сум;

нгік_\ від зме ніі іе 111 ія кориснеє і і

зменшується і цс зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення
корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів
Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заооргованосп вона
списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисмосітгі.
Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як гака, що оцінюєт ься за справедливою вартістю з
відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке гіризначе іця усуває або значно зменшує
невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називаюсь «неузгодженістю обліку) ). що інакше виникне внаслідок
оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різні їх підставах.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вє]ртістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни визнаються у
прибутку (збитку) звітного періоду.
І

.1.3.4. Фінансові акти ви, що оціню ю ться ні справа).піною ва р тістю , 1 відображенням р еіу.іьтап іу переоцінки )'
прибутку або ібиіпку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, і відображенням результату переоцінки у
прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств.
І Іісля первісного визнання Товариство оцінює їх за с зраведливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені До біржового списку, оцінюється зд біржовим курсом організатора торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі
інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або. за відсутності основного ринку, на
найсприятливішому ринку для нього. Зд відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство
зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або. за відсутності основного ринку, за
на йс 11риятл иві ші і й ри но к.
І Іри оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для
яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та
мінімізуючи використання закритих вхідних даних.
Оцінка акцій, шо входять до складу активів Фонду та перебувають у біржовому списку оріанізагора іоргівлі і
при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю.
Для оцінки акцій, що входять до складу активів Фонду та не перебувають у біржовому списку організатора торгівлі, та
паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближенню оцінкою справедливої вартості може бути
собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість,
або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою
справедливої вартості у цьому діапазоні.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої. Товариство внзначаї
справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у
фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також
змінами у кон’юнктурі фондового ринку.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до Списку
емітентів, що мають ознаки фіктивності1
, визначається із урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних
яльїюсті. очікування надходження мамоутнм
паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів і
економічних вигід.
і..?..5, Фінансові акти ви, що оціню ю ться ні амортиіоваиою со б івар тістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить облігації та векселі.
Після первісного визнання Товариства оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного
відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є. її звітному періоді Фонд не мав фінансових активів, що
оцінюються за амортизованою собівартістю.
3.3.6. Зобов'ялипня. Кредити банків
І Іоточні 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 ві ісгрочити погашения зобов яяацня протягом щонайменше дванадцяти місяців
після звітного періоду.
Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і ьр меріям віііііаппи зоОоіі я лин.
Первісно кредити банків визнаються Іза 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] на будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення
визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.
В звітному періоді Фонд не користувався кре.піі ними коштами.
3.3.7. Згортання фінансових а кти вів т а ю бов'якінь
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 зобовязання одночасно.

3.4. Облікові політики щодо основних

іи собі в

та нематеріальних акт пнів

3.4.1. В и т а н н я т а оцінка основних засобів
Іовариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у пронес;
своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних

соціально-культурних функцій, очікуваний

строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та варт ість яких більше 6000 гри.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подгльшому основні засоби оцінюються за їх
собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума
накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої семи,
перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситьсм ю
нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.
3.4.2. Подальші ви тр а ти .
І овариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та
технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій
вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші ви грати, які задовольняють критеріям визнання активу.
3.4.3. Ам ортизація основних засобів.
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з використанням таких щорічних
норм:
будівлі
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Приміщення амортизуються

протягом терміну їх корисного використання.

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використані я. Амортизацію активу припиняють на одну з
двох дат. яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої
припиняють визнання акт иву.
3.4.4. Н ем атеріальні акти ви
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких
накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням
прямолінійного методу з використанням щорічної норми 33%. Нематеріальні активи, які виникають у результаті
договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
3.4.3. Зменшення корисності основний засобів т а нематеріальних акти вів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, т о кор юність активу може зменшитися. І овариство
зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відиікоду вашої, якщо і тільки якщо сума очікуваного
відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшені ія негайно визнається в прибутках чи збитках,
якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСВО 16 Збиток від зменшення корисності, визнаний
для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах. Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні
оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності
амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з мстою розподілення переглянутої оалансової вар і ос і і
необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.
3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
3.3. і. Визнання інвестиц ійної нерухомості
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину будівлі, або їх
поєднання), утримувану на правах власност і або згідно з угодою про фі иансову оренду з метою отримання орендних
платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілої

а не для: (а) використання \ виробництві ми

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 частиш для
використання у процесі діяльності Говариства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини
об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.
3.5.2. Первісна т а наслідуюча оцінка інвестиц ійної нерухомості
І Іервісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію включаються до
первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає піну її придбання та будь-які витрати, які
безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, вшіаіороди 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.
В звітному періоді на Фонді не було інвестиційної нерухомості.
3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує монотонний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному
відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для пролажу ,
оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою
вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток
від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням
витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
3.7. Облікові політ ики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності
на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за
сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна па початок оренди або (якщо вони менші за
справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних «рентних
розподіляються

між

фінансовими

витратами

та

зменшенням

платежів.

непогашених

Мінімальні

зобов'язань.

орендні

Фінансові

платежі
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.
3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток

Згідно діючого законодавства Фонд не є платником податку на прибуток.
■3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов'язань

3. 9.І. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Іовариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок
минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме
вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
4. Інші застосовані облікові політики, що <доречними для розуміння фінансової звітносі і

4. / Доходи пні нитрати
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 участ ь управлінської о персонале \ формі, яка іазппчліі

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;

г)

витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно віддати надходження коштів і визначається,
виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати

це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у

вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з
виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню га 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.
4.2. Н и тр а та за позиками.
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів,
визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання,
будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частин собшпріосп пы.ч'0 акімву.
В звітному періоді Фонд не користувався позиками.
4.3. Операції з іноземною валю тою

8

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку
України на дату проведення операцій.
Монетарні актини 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.
І Іротягом звітного періоду у Фонда не відбувалося жодної операції з іноземною валютою .
4.4. Умовні зобов’язання т а активи.
Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов'язання
розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство
не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід с
ймовірним.
5. Основні припущеннії, оцінки га судження
При підготовці фінансової звітності

Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи

фінансової звітності, грунтуючись на М СФЗ. МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної
фінансової звітності. Оцінки та судження базуються па попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих
обставин вважаються обгрунтованими 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 іі розрахунки
мають велике значення для підготовки фінансової звітності за М СФЗ. наведені нижче.
5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсут ності конкретних М С Ф З
Якщо немає М СФЗ, 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:
а)

вимоги в М СФЗ, 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

найостанніщі

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

в итеза знач е ним джерел а м.
Операції, що не регламентовані М С Ф З відсутні.
5.2. Судження щодо справедливої вартості ак тивів Фонду
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються па організованих фінансових ринках, розраховується і
основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливо
вартості грунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної сиіулці

ри ін к ів , властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог М С Ф З ІЗ «Оцінка
справедливої вартості».
5.3. Судження щодо змін справедливої вар тості фінансових активів
Керівництво 1овариства вважає, що облікові оцінки та примушення, які маюсь стосунок до оцінки фінансових
інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом ні'ві-гзначеності оцінок, юм) 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 фінанс овий стан, а також на доходи (витрати) може

бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, 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

га/або методів оцінки також

може

мати

значний вплив

па

передбачувану справедливу вартість.
5.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інс і рументів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що
входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням грунтується на оцінці ризиків
фінансового інструменту, його прибутковост і н динаміці та інших факторах.
5.5. Використання ставок дисконтування
В звітному періоді ставки дисконтування не використовувались.
5.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та
інших фінансових активів па предмет (наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з
власного

професійного судження

керівництва за

наявності і об’єкті-них

даних,

що свідчи із. про зменшення

передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у резулітгаті однієї аоо кількох попи

що відо\

після визнання фінансового активу.
6.

Розкриття інформації щодо використання справедливої варі ості

6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання он нок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які
вимагаються М С Ф З 9 та М С Ф З ІЗ у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного період)
І-Сласи активів та
зобов’язань, оцінених
за справедливою
вартістю
Грошові кошти та їх
еквіваленти

Депозити (крім
депозитів до
запитання)

Метод ОЦІНКИ
(ринковий,
дохідний,
витрат|ний)

Методики оцінювання

Первісна та подальша оцінка
грошових коштів та їх еквівалентів
здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює їх номінальній
вартості
1Іервісна оцінка депозиту
здійснюється за його справедливою
вартістю, яка зазвичай дорівнює його
номінальній вартості. Подальша
оцінка депозитів у національній
валюті здійснюється за справедливою
вартістю очікуваних грошових
1«

Вихідні дані

Ринкові! й

Офіційні курси НБУ

Дохіднії й
(дисконтуванн
я грошорих
потоків)

Ставки за депозитами,
ефективні ставки за
де гіоз ит ним и до гово рам и

Інструменти капіталу

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

Ринковий,
витратній

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на
дату оцінки, за відсутності
виз нач е но і о б іржо во го
курсу на дату оцінки,
використовується остання
балансова вартість, ціни
закриття біржової о
торгового дня

Дебіторська
заборгованість

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

Дохідний

Контрактні умови,
ймовірність погашення.
опіку на 11 і вхідні і рошові
потоки

Поточні зобов’язання

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

Витратний

Контрактні умови,
ймовірність погашення,
очікувані вихідні грошові
потоки

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а |також інвестицій, доступних для продажу.
неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.
Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не
вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої
вартості, яка може бу ти корисною для користувачів фінансової звітності. |
6.2. Інші розкриття, т о вимагают ься М С Ф З ІЗ «Оцінка справедливої вартост і»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Ьалансова вар гість

Справедлива вар і іс і ь

2017

2016

2017

2016

1

2

3

1

Фінансові активи

0

0

)

0

0

0

)

0

Торговельна дебіторська
заборгованість

2656

0

2656

0

Інша дебіторська заборгованість

0

0

0

0

Г рошові кошти та їх еквіваленти

14

0

1ор говел ьна кре'иі і орс ька
заборгованість

62

0

5

Довгострокові фінансові інвестиції

4
f

0
0

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити достовірно, оскільки немає
ринкового котирування цих активів.
Керівництво Товариства вважає, іцо наведені розкриття щодо кіст осування справедливо! вартості є достатніми, і не
вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка су гтє-ва інформація щодо застосування справедливої
вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітност і.
7. Розкриття інформації, іпо підтверджує статті подані у фінансових звітах
7.1. Дохід Фонду

2017
Дохід від реалізації активів

201 0

0

Надходження від отримання відсотків

146

Всьог о доходи від реалізації

146

0
0

0

7.2. Витрати Фонду
2017

2016

Депозитарні послуги

4

0

Обов'язкові державні платежі

65

0

Послуги з управління активами

62

Всього

0

131

0

7.3. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу.
Станом на 31.12.2017 року Фонд не має непоточних активів, утримуваних для продажу.
7.4. Основні засоби.
Станом на 31.12.2017 року Фонд не мас основних засобів.
7.5. Торговельна та інша дебіт орська заборгованість
Дебіторська заборгованість Фонду на звітну дату складає

2 656тис.грн. і не мас забезпечення. Аналіз дебіторської

заборгованості дає можливість зробили висновок, що її вартість дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних
грошових надходжень.
7.6. Запаси
Станом на 3 1 грудня 2017 року Фонд не мас запасів.
7.7.

Грошові кошти

Станом на ЗІ грудня 2017 року Фонд не мав коштів в іноземній валюті.
31 грудня 2016

ЗІ грудня 2017
Каса та рахунки в банках, в гри.

4

0

Депозитнийрахунок

10

0

Всього
7.8.

0

14

Пайовий капітал

Станом на 31 грудня 2017 року зареєстро ваний капітал складає 65 000тис.грн., неоплачений капітал складає 60 920 тис.

грн.

7.9. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
31 грудня 2017
1Іоточна кредиторська заборгованість
Поточна кредиторська заборгованість з
внутрішніх розрахунків

З І грудня 2016
0

62

0

69

_____

-

-—

Інші

0

0

Всього кредиторська заборгованість

131

0

8. Розкриття іншої інформації
12

8.1 Умовні зобов'язання.

8.1.1. С туп інь повернення дебіторської заборгованості т а інших фінансових а кти вів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на
дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході
звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю
Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Фонду визначається на підставі обставин та інформації,
які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній
день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
8.2

Розкриття інформації про пов'язані сторони

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належніь:
-підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж иеребуваюзь під
спільним контролем разом з Товариством;
-асоційовані компанії;
-спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
-члени провідного управлінського персоналу Товариства;
-близькі родичі особи, зазначеної вище; J
-компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у
Товаристві;
-програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого

іншого суб'єкта

господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.
В звітному періоді у Товариства не було відносин з пов'язаними сторонами.
8.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками.
Керівництво Товарне і ва визнає, що діяльніс гь Товарне і ва іюв'я tana і ризиками і вар і іс гь чіісзпх активів у
нестабільному ринковому середовищі може су ттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об єктивних
чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено
кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та
інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин
виникнення ризику, кількісної оцінки йрго можливого впливу на партіє гь чистих активів та застосування
інструментарію щодо його пом'якшення.
Основними цілями Компанії при управлінні ри піками є:
-забезпечення реалізації стратегії розвитку та ефективного функціонування Компанії, у тому числі стосовно ризиків, які
бере на себе Компанія у своїй діяльності;
-забезпечення інтересів інвесторів (учасників) фондів, що знаходяться в управлінні Компанії;
-забезпечення відповідності діяльності Компанії вимогам чинного законодавства та внутрішнім

нормативним

документам Компанії;
-забезпечення відповідності структури активів та ризиків портфелів активів фондів в управлінні Компанії вимінам
чинного законодавства, інвестиційній деклараціям та іншим нормативним документам фондів.
Управління ризиками в К У А є неперервним процесом, за допомогою якого Компанія:
-виявляє (ідентифікує) ризики,
-проводить оцінку їх величини,
-контролює ризикові позиції Компанії та фондів,
-здійснює моніторинг ризиків фондів та власного рівня ризику Компанії.
Кількісний та якісний аналіз, вимірювання ризиків

оцінка розмірів іа кількісних параметрів ризикл (за мож пишеш

або якісна характернепіка та аналіз ризиків з точки зору можливих наслідків їх реалі шип із величини поієіщііпшх
втрат.
Планування реакції на ризики передбачає визначення Компанією правил, підходів, показників та ліміїів для ризиків,
інструментарію оцінки та заходів щодо управління кожним видом ризику (запобігання, уникнення, мінімізації чи
оптимізації ризиків).

Методики, інструменти, підходи та механізми, які використовуються компанією для ідентифікації, вимірювання,
оцінки та контролю ризиків періодично оцінюються на предмет адекватності поточним них грішнім іа

іо в ііііш ч ч ;

умовам діяльності Компанії і вимогам законодавства та нормативно-правових актів та, у випадку необхідності,
коригуються з метою поліпшення управління ризиками у Компанії.
Діяльність із моніторингу ризиків та формування звітності щодо управління ризиками у Компанії здійснюється
відповідно до функцій та обов'язків, визначених законодавством України та внутрішніми документами Компанії.
Українській економіці все ще притаманні ознаки ринку, що розвивається. Іфі ознаки включають недостатньо розвинену
ділову інфраструктуру, обмежену конвертовая ість національної валюти та водночас наявність численних засобів
контролю валютних операцій, низький рівень ліквідності на ринках капіталу. Уряд вживає заходів для вирішення цих
питань, однак до цього часу йому не вдалося запровадити реформи, необхідні для створення банківської, правової та
регуляторної системи, що існують у країнах з більш розвиненою ринковою економікою. Внаслідок нього веденню
бізнесу в Україні притаманні ризики, як|іх не існує в умовах більш розвинених ринків.
До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.
«V.Д. / Кредитний pu tu к
Кредити н ризик ризик тою, 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 контрагенті,
для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна Інформація щодо їх спроможності виконувати
боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інс трументів;
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 не залучало протягом звітного періоду кредитні ресурси.
Я.3.2 Ринковий pu пік
Ринковий ризик

це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмент

коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює гри типи ризику: інший ціновий ризик,
валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями
ціп на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з
інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик

це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового

інструмента коливатимуться внаслідокізмін 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 ijd подібні фінансові інструмент, з якими
здійснюються операції на ринку.
Валютний ризик

це ризик того, шо справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту

коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.
Сіамом на ї ї грудня 2017 р.активи, іюміновані в іноземній валюті відс\ піі.
Я. 3.3. Ри ш к .ііквід н о сті
Ризик ліквідності ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов язань, нов язаних із фінансовими
зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної

ііквідиості.

Іоварисіво аналізус іерміни

платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозовані потоки
грошових коштів від операційної діяльності.
С таном на З І гру чия 2017р. суттєва дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Фонду пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у несіабільномх
ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об ЄКпивних чинників,
вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити немовкливо.
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Завдяки тому, що протягом звітного періоду розрахунків в іноземній валюті Товариство не здійснювало.відсутні
ризики, пов’язані зі зміною валютного курсу.
Ризик збитків від похідних фінансових інструментів за монетарними інвестиційними контрактами та депозитами на
поточних рахунках відсутній завдяки тому, що операції з ними не проводились.
Концентрація ризиків контролюється керівництвом і утримується у попередньо визначених межах. Завдяки вимогам
щодо платоспроможності ділових партнерів, ризик збитків від невиконання контрактів є обмеженим.
Завдяки контролю за грошовими коштами і інвестиціями. Фонд завжди має достатні кошти.
8.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом Фонду з метою досягнення наступних цілей:
-зберегти спроможність Фонду продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників
ICI та виплати іншим зацікавленим сторонам:
-забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Фонду, що відповідають
рівню ризику.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує
вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює
регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та
погашення існуючих позик.

8.5. Події після Балансу
І Іідприємство не передбачає, що після звітної дати відбудуться події, що істотно вплинуть на фінансову звітність.

