


































































































Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01

за ЄДРПОУ

Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Вид економічної діяльності  за КВЕД

1

Адреса, телефон

v

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Коди

Підприємство
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМАРТ ФОНД"

40259268

Солом'янського району міста Києва 8038900000
230

Трасти, фонди та подібні  фінансові об'єкти 64.30
Середня кількість працівників

03124, м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 6, корпус 17,
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.

Форма №1  Код за ДКУД 1801001

Актив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
   I. Необоротні  активи

Нематеріальні активи 1000 - -
     первiсна вартiсть 1001 - -
     накопичена амортизація 1002 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 3 810 -Основні засоби 1010 3 810 -
     первiсна вартiсть 1011 3 810 -
     знос 1012 - -
Інвестиційна нерухомість 1015 - 640
     первiсна вартiсть інвестиційної нерухомості 1016 - 640
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 - 2 302

     інші фінансові інвестиції 1035 2 659 1 762
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 6 469 4 704

II. Оборотні активи
Запаси 1100 - 113 179
     Товари 1104 - 113 179
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 - 7
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     за виданими авансами 1130 - -

     з бюджетом 1135 - -
          у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 10 955
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 19 802 56 231
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 385 1 119
     Рахунки в банках 1167 385 1 119
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за роздiлом II 1195 20 197 171 491

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття 1200 - -

Баланс 1300 26 666 176 195

Пасив Код
рядка

На початок
звітного періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4





2018 01 01
за ЄДРПОУ

Форма №2 Код за ДКУД

осн
#### - осн

заг
итог

- - итог
осн

#### ##### осн
- - осн
#### ##### осн

заг

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Коди
Дата (рік, місяць, число)

40259268

Підприємство
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМАРТ ФОНД"

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.

1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 148 014 -
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 (64 970) -
Валовий :
     прибуток 2090 83 044 -
     збиток 2095 - -
Інші операційні доходи 2120 55 70
Адміністративні витрати 2130 (2 724) (281)
Витрати на збут 2150 - -
Інші операційні витрати 2180 (80) (20)
Фінансовий результат від операційної діяльності: заг

итог
- ##### итог

осн
осн
осн

- - осн
#### - осн
- - осн

заг
итог

- ##### итог
- - осн

осн
заг
итог

- ##### итог

- -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
     прибуток 2190 80 295 -
     збиток 2195 - (231)
Доход від участі в капіталі 2200 14 -
Інші фінансові доходи 2220 1 553 10
Інші доходи 2240 - -
Фінансові витрати 2250 - -
Втрати від участі в капіталі 2255 (162) -
Інші витрати 2270 - -
Фінансовий результат до оподаткування:
     прибуток 2290 81 700 -
     збиток 2295 - (221)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат:
     прибуток 2350 81 700 -
     збиток 2355 - (221)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 (2 821) 3 410
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 - -
Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 (2 821) 3 410
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 (2 821) 3 410
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 78 879 3 189

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 - -









ПРИМІТКИдо фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМАРТ ФОНД"
за рік який закінчився 31 грудня 2017року

ПРИМІТКИ

дофінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМАРТ ФОНД"

за рік який закінчився 31 грудня2017рік

Вступ

З метою забезпечення відповідності звітності вимогам МСФЗ у цих Примітках наводиться
фінансова звітність у форматі, що відповідає МСФЗ, у складі:

Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня  2017 року;
Звіт про сукупні доходи за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року;
Звіт про рух грошових коштів  за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року;
Звіт про зміни у власному капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року.



ПРИМІТКИдо фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМАРТ ФОНД"
за рік який закінчився 31 грудня 2017року

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН

В тис. грн. Примітки 31.12.2017 31.12.2016

АКТИВИ
Необоротні активи

Інвестиційна нерухомість
Довгострокові фінансові інвестиції

6.9
6.10

640
4 064

3810
2659

Всього необоротних активів 4 704 6469
Оборотні активи
Товари
Торговельна та інша поточна дебіторська
заборгованість

6.11
6.12

113 179
57 193

-
19 812

Грошові кошти та їх еквіваленти 6.13 1 119 385
Всього оборотних активів 171 491 20 197

ВСЬОГО АКТИВІВ 176 195 26 666

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Власний капітал
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках

6.14
6.15

522 000
-

22 000
3 410

Додатковий капітал 6.16 7 187 -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 6.17 80 844 (1 445)
Неоплачений капітал 6.18 (490 637) -
Всього власного капіталу 119 394 23 965
Поточні зобов’язання та забезпечення
Торговельна та інша кредиторська заборгованість 6.19 56 801 2 701
Всього поточні зобов’язання та забезпечення 56 801 2 701

ВСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

176 195 26 666

Підписано та затверджено до випуску 20.02.2018р. від імені АТ "ЗНВКІФ "СМАРТ ФОНД"

Голова Наглядової ради Слісаренко М. Ю.



ПРИМІТКИдо фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМАРТ ФОНД"
за рік який закінчився 31 грудня 2017року

ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ
за рік, що закінчися 31 грудня 2017 року

В тис. грн. Примітки 2017 2016

Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв,
робiт, послуг)

6.1 148 014 -

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв,
робiт, послуг)

6.2 (64 970) -

Валовий прибуток (збиток) 83 044 -
Інші операційні доходи 6.3 55 70
Операційні витрати 6.4 (2 804) (301)
Прибуток (збиток) від операційної діяльності 80 295 (231)
Доход від участі в капіталі 6.5 14 -
Інші фінансові доходи 6.6 1 553 10
Втрати від участі в капіталі 6.7 (162) -
Прибуток (збиток) до оподаткування: 81 700 (221)
Чистий прибуток (збиток) 81 700 (221)
Інший сукупний дохід до оподаткування 6.8 (2 821) 3410
ВСЬОГО СУКУПНИХ ДОХОДІВ 78 879 3189

Підписано та затверджено до випуску 20.02.2018р. від імені АТ "ЗНВКІФ "СМАРТ ФОНД"

Голова Наглядової ради Слісаренко М. Ю.



ПРИМІТКИдо фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМАРТ ФОНД"
за рік який закінчився 31 грудня 2017року

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Найменування статті, в тис. грн. Примітка 2017 2016

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 203 708 -
Інші надходження 54 68
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) (179 533) (261)
Зобов’язань із податків і зборів (1 951) -
Витрачання на оплату повернення авансів (306)
Інші витрачання (1)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 21 972 (193)

II.Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від отриманих   відсотків 608 -
Надходження від погашення позик 15 262 -

Витрачання на :

Придбання фінансових інвестицій (2 881) (100)

Придбання необоротних активів - (18 700)

Надання позик (50 776) -

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
IІI.Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від  :
Власного капіталу
Витрачання на :
Іншв платежі
Чистий рух коштів від фінансової  діяльності

(37 787)

16 550

-

16 550

(18 800)

18 785

(1 407)

17 378

Чистий рух коштів за звітний період 734 (1 615)
Залишок коштів на початок року 385 2 000
Залишок коштів на кінець року 1 119 385

Підписано та затверджено до випуску 20.02.2018р. від імені АТ "ЗНВКІФ "СМАРТ ФОНД"

Голова Наглядової ради Слісаренко М. Ю.



ПРИМІТКИдо фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМАРТ ФОНД"
за рік який закінчився 31 грудня 2017року

ЗВІТ ПРО ЗМІНИ В КАПІТАЛІ
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В тис. грн.

Залишок на 01 січня 2017 року 22 000 3 410 - - (1 445) 23 965

Чистий прибуток (збиток) за звітний
період - - 7 187 - 82 289 89 476

Дооцінка (уцінка) необоротних активів - - - - - -

Внески до капіталу 500 000 - - (500 000) - -

Погашення заборгованості з капіталу - - - 9363 - 9 363

Інші зміни в капіталі - (3 410) - - - (3 410)

Залишок на 31 грудня 2017 року 6.14. 522 000 - 7 187 (490 637) 80 844 119 394

Підписано та затверджено до випуску 20.02.2018р. від імені АТ "ЗНВКІФ "СМАРТ ФОНД"

Голова Наглядової ради Слісаренко М. Ю.



ПРИМІТКИдо фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМАРТ ФОНД"
за рік який закінчився 31 грудня 2017року

1. Інформація про АТ “ЗНВКІФ "СМАРТ ФОНД".

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМАРТ ФОНД"(надалі –
Товариство)(ідентифікаційний код юридичної особи40259268) зареєстроване 05.02.2016року (номер
запису: 1 073 102 0000 030732) відповідно до чинного законодавства України.

Місцезнаходження:03680, м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 6, корпус17.
Основний вид діяльності Товариства за КВЕД 64.30– Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти.
Вищим органом Товариства є Загальні Збори учасників.

Станом на 31 грудня2017р. учасникомТовариства є:
· ВІТЬКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, РНОКПП 2618405095, місце проживання: 03150,

м.Київ, вул. Горького, будинок 110, кв. 44, що володіє 2,367323 % статутного капіталу
Товариства.

· МИЛОБОГ ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ, РНОКПП 2671510090, місце проживання: 01042, м.Київ,
бул. Лесі Українки, будинок 36-В, кв. 59, що володіє 0,754975% статутного капіталу
Товариства.

· ВІТЬКО НАТАЛЯ ЮРІЇВНА, РНОКПП 2682116943, місце проживання: 03150, м.Київ, вул.
Горького, будинок 110, кв. 44, що володіє 0,698969% статутного капіталу Товариства.

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІНІТІ ТЕЛЕКОМ",  код за ЄДРПОУ
39369107, місцезнаходження: 87534, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Громової, будинок
63, що володіє 0,304059 % статутного капіталу Товариства.

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕРЕЖА"ІДК",  код за ЄДРПОУ
37788558, місцезнаходження: 02068, м.Київ, вул. Ревуцького, будинок 31, що володіє
0,227241% статутного капіталу Товариства.

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОН-ЛАЙН СЕРВІС",  код за ЄДРПОУ
37117252, місцезнаходження: 03124, м.Київ, бул. Вацлава Гавела, будинок 6, корпус 17,
що володіє 0,124942% статутного капіталу Товариства.

· ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "АЗОВЛІФТ", код за ЄДРПОУ 05433956, місцезнаходження: 87534,
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Громової, будинок 63, що володіє 0,030666 %
статутного капіталу Товариства.

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕТОН-МЛ", код за ЄДРПОУ 33794685,
місцезнаходження: 08161, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, вул.
Київська, будинок 77/8,  що володіє 0,184800% статутного капіталу Товариства.

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РК "БАРБАРИС",  код за ЄДРПОУ
38669164, місцезнаходження: 04071, м.Київ, вул. Верхній Вал, будинок 2, літера А, що
володіє 1,292630% статутного капіталу Товариства.

· ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТ ПРОПЕРТІ",  код за ЄДРПОУ
41277382, місцезнаходження: 03124, м.Київ, бул. Вацлава Гавела, будинок 6, корпус 17,
що володіє 0,022636% статутного капіталу Товариства.

У Товариства немає відокремлених підрозділів та філій .
Загальний розмір статутного капіталу Товариства становить 522 000 000(п’ятсот двадцять два

мільйони) гривень 00 копійок. Статутний капітал Товариства поділений на 52 200 000 (п’ятдесят два
мільйони двісті тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень 00
копійок кожна. Акції випущені в бездокументарній формі.Станом на 31 грудня 2017 року у Товариства є
нерозміщені акції в кількості 49 063 696 (сорок дев’ять мільйонів шістьдесят три тисячішістсот
дев’яностошість) штук за номінальною вартістю 490 636 960 (чотириста дев’яносто мільйонів шістсот
тридцять шість тисяч дев’ятсотшістдесят) гривень 00 копійок.

Товариство внесене до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування відповідно
до Свідоцтва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №00385 від 12.04.2016р.,
реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300385.

Відповідно до Закону України «Про інститути спільного інвестування», Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1414 від 06.08.2013 року «Про затвердження
Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів»
активами Товариства від імені, в інтересах та за рахунок останнього на підставі Договору № УА-
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19/2/16від 19.02.2016р. про управління активами управляє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ"УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34690716, (надалі –
КУА), Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління
активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АГ № 580049, видана
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 23.12.2011р., строк дії: 23.12.2011р. –
необмежений.

2. Загальна основа формування фінансової звітності

2.1.Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення , яка

сформована з метою достовірно подання фінансового стану , фінансових результатів діяльності та
грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів
при прийнятті ними економічних рішень.

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

Згідно чинного законодавства Товариство складає звітність за МСФЗ.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає

всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін,  внесених РМСБО станом на 01  січня 2017  року,
дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності , а саме,
доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності 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.

2.2. 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.

2.3. 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 .
Фінанасова звітність не включає коригування,  які необхідно було б провести в тому випадку,  якби
Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно
до принципів безперервності діяльності.

2.4. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який сформована фінансова звітність Товариства, єперіод з 01.01.2017 року

по 31.12.2017 року.

2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)

керівництвомТовариства20.02.2017 року.Ні учасники, ні інші особи не мають права вносити зміни до
цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

3. Суттєві положення облікової політики

3.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за

справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ  9 «Фінансові
інструменти» та використанням методів оцінки МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 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
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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  розроблена та затверджена керівництвом  відповідно до вимог МСБО 8
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.

Протягом звітного періоду Товариство дотримувалось наступних принципів діяльності , обліку та
складання фінансової звітності: автономність, безперервність, періодичність, нарахування та
відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності та єдиного грошового
вимірника.
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 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 .

Підходи до розкриття в фінансовій звітності інформації про витрати, які  визначені МСБО 1
«Подання фінансової звітності», передбачають необхідність окремого розкриття статей доходів і витрат
та неприпустимість їх згортання, за виключенням випадків коли того вимагає або дозволяє МСФЗ.
Наприклад, дозволеним МСФЗ є згортання статей доходів та витрат за групами подібних операцій ,
зокрема операції з купівлі-продажу валюти, операції з визнання курсових різниць, операції з реалізації
фінансових інструментів, утримуваних для продажу, тощо. Згортання  доходів та витрат є  можливим за
умови, коли  таке згортання відображає сутність  господарської операції. У  цьому випадку суб’єкт
господарювання  розкриває на нетто-основі прибутки  або збитки від групи  подібних операцій шляхом
зменшення доходу на суму  пов’язаних з ними витрат,  які виникають при здійсненні  тієї самої операції.
Відображення на нетто-основі передбачає  включення до звітності результату  групи подібних операцій,
отриманого шляхом  віднімання від доходів сум  витрат, брутто-основа передбачає окреме
представлення в звітності доходів та  витрат за групами  операцій. Таким чином, операції з визнання
курсових різниць, операції з купівлі-продажу валюти будуть представлені в фінансовій звітності на
нетто-основі. Операції з реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, реалізації
фінансових інструментів для продажу будуть представлені в фінансовій звітності на брутто-основі.

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, 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;
• кредиторська заборгованість.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство оцінює

їх за їхньою справедливою вартістю.
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3.3.2. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно

конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.
Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку
погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.

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

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 НБУ.
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у

випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації), ці активи можуть бути
класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію
банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу
припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
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 відносин щодо цього інструменту . Первісна оцінка дебіторської
заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі
очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

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

Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю , яка
дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки .
Проте,  в випадку поточної дебіторської заборгованості,  ефект дисконтування вважається  несуттєвим і
поточна дебіторська заборгованість оцінюється за первісною вартістю.

У разі зміни справедливої вартості дебіторської заборгованості,  що мають місце на звітну дату,
такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
3.3.4. Подальша оцінка активів

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

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції, паї (частки) господарських товариств, облігації
підприємств, які Товариство утримує для продажу.

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

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

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

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

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

Оцінка фінансових активів, що не внесені до біржового списку організатора торгівлі
Для оцінки акцій, що входять до складу активів Товариства та не перебувають у біржовому списку

організатора торгівлі, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною
оцінкою справедливої вартості може бути собівартість . Це може бути тоді, коли наявної останньої
інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон
можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у
цьому діапазоні.
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Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої,
Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки . Відхилення можуть бути
зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків , на яких
емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку.

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

Оцінка фінансових активів обіг яких зупинено та/або щодо яких прийнято рішення про
зупинення внесення змін до системи реєстру та цінних паперів , які включені до списку емітентів,
що мають ознаки фіктивності

Фінансові активи, обіг яких зупинено протягом дванадцяти місяців з дати оприлюднення рішення
про зупинення обігу, оцінюються за останньою балансовою вартістю.

Для подальшої оцінки справедливої вартості фінансових активів емітентів, обіг яких зупинено
більше дванадцяти місяців, у тому числі фінансових активів емітентів, які включені до списку емітентів,
що мають ознаки фіктивності, Товариство проводить аналіз щодо строків відновлення обігу таких
фінансових активів, перевіряє інформацію щодо подання фінансової звітності таких емітентів ,
результатів їх діяльності, аналізує ймовірність надходження майбутніх економічних вигід.

Якщо відсутня імовірність відновлення обігу таких фінансових активів, не можливо отримати
фінансову звітність і перевірити результати діяльності емітента, для оцінки ймовірності надходження
економічних вигід таких фінансові активи оцінюються за нульовою вартістю.

Оцінка фінансових активів у разі ліквідації та/або визнання емітента/векселедавця
банкрутом та відкриття щодо нього ліквідаційної процедури

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

3.3.5. Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою вартістю
До фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить облігації та векселі, що

їх Товариство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного визнання
Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка , за
вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
3.3.6. Зобов’язання

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

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

- Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом
щонайменше 12 місяців після звітного періоду.

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

Первісно зобов’язання, на які нараховуються відсотки, 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 чистим надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках
протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка . У випадку поточних
зобов’язань ефект дисконтування вважається  несуттєвим і вони оцінюється за первісною вартістю.
3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов'язань

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

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

Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом , якщо він утримується з метою
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг або для здійснення адміністративних і
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше
одного року та вартість яких більше шести тисяч гривень.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби
оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від
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зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової
балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка
входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється
визнання відповідного активу.
3.4.2. Подальші витрати.

Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне
обслуговування, ремонт, технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку,
коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати ,
які задовольняють критеріям визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом.
Товариство застосовує наступні терміни корисного використання основних засобів для розрахунку

амортизації:

Клас основних засобів Строк планової корисної експлуатації ОЗ, (років)

Земля Не амортизується
земля та будівлі від 15- 20 років
машини та обладнання від 5-10 років
транспортні засоби від 5-10 років
меблі та приладдя від 4-10 років
офісне обладнання від 4-10 років

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного
використання. Амортизацію активу починають коли він стає придатним для використання.
3.4.4. Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних
активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу .

Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав,
амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів.

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

3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості

3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину
будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності з метою збільшення вартості капіталу.

Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді,  коли:  (а)  є ймовірність того,  що
Фонд отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною нерухомістю, (б)
собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.

3.5.2. Первісна та наступна оцінка інвестиційної нерухомості

Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію не
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 складі капіталу в дооцінках .
Амортизація на такі активи не нараховується.



ПРИМІТКИдо фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМАРТ ФОНД"
за рік який закінчився 31 грудня 2017року

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного
оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку
коливаннями цін на ринку подібної нерухомості. Справедлива вартість незавершеного будівництва
дорівнює вартості завершеного об’єкта за вирахуванням витрат на закінчення будівництва .

Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцінки об’єктів
інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО  16 та застосовує такий
підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких не
використовується справедлива вартість.

3.6. Облікові політики щодо непоточиих 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.

3.7. Облікові політики щодо податку на прибуток
Товариство згідно до законодавства є платником податку на прибуток на загальних підставах .

Згідно до положень пп. 141.6.1 п 141.6 ст. 146 Податкового кодексу України, звільняються від
оподаткування кошти спільного інвестування, а саме: кошти, внесені засновниками корпоративного
фонду, кошти та інші активи, залучені від учасників інституту спільного інвестування , доходи від
здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування , доходи, нараховані за активами
інституту спільного інвестування, та інші доходи від діяльності інституту спільного інвестування
(відсотки за позиками, орендні (лізингові) платежі, роялті тощо).

У зв’язку із цим у Товариства не виникають витрати з податку на прибуток. Визначення поточного
та відстроченого податку на прибуток не здійснюється. Податкові різниці, згідно вимог національного
податкового законодавства, що не суперечить вимогам МСФЗ, не виникають.

3.8. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
Забезпечення

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

3.9. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності
3.9.1. 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;
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
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.
3.9.2. Витрати за позиками

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина
собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які
безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як
частина собівартості цього активу.
3.9.3. 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 протягом звітного періоду не проводило операцій з іноземною валютою .
3.9.4. Умовні зобов'язання та активи

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

3.10. Застосування нових і переглянутих МСФЗ
Наступні стандарти не були впроваджені, тому що вони будуть застосовуватися вперше в наступних

періодах. Вони призведуть до послідовних змін в обліковій політиці та інших розкриттях до фінансової
звітності. Товариство не очікує, що вплив таких змін на фінансову звітність буде суттєвим.

Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку внесено зміни в такі стандарти як: МСФЗ
15 «Виручка за договорами з покупцями»  - набуває чинності 01.01.2018р.;

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» -  набуває чинності 01.01.2018р.;
МСФЗ 16 «Оренда» - набуває чинності 01.01.2019р.
МСФЗ 9  в поточній редакції,  що відображає результати першого етапу проекту Ради з МСФЗ по

заміні МСФЗ 39, застосовується щодо класифікації та оцінки фінансових активів та фінансових
зобов'язань, як вони визначені в МСФЗ 39.

МСФЗ 16 скасовує поточну подвійну модель обліку оренди орендарями , відповідно до якої
договори фінансової оренди відображаються в звіті про фінансовий стан, а договори операційної оренди
не відображаються.  Замість неї вводиться єдина модель відображення всіх договорів оренди в звіті про
фінансовий стан в порядку, схожому з поточним порядком обліку договорів фінансової оренди .

За рішенням керівництва Товариства МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 15 «Виручка по
договорах з покупцями», МСФЗ 16 «Оренда»  до дати набуття чинності не застосовуються. На даний час
керівництво Товариства оцінює вплив данихстандартів на свою фінансову звітність.

4. 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
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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 :
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.

Операції, що не регламентовані МСФЗ, відсутні.

4.2.Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових

ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну
дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо
передбачуваних майбутніх грошових потоків,існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих
різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка
справедливої вартості».

4.3.Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво КУА вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки

фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом
невизначеності оцінок, тому що:

а)вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних
курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а
також специфічних особливостей операцій; та

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

Якби керівництво КУА використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок ,
волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань
під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у
разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій
звітності чистий прибуток та збиток.

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартість.

4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво КУА застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових

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

4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз фінансових активів на предмет наявності ознак

їх знецінення. Збиток від знецінення визнаєтьсяза 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.

4.6. Використання ставок дисконтування
В Товаристві протягом звітного періоду не обліковувалися активи або зобов’язання, які вимагають

дисконтування, внаслідок чого керівництво КУА не здійснювало професійні судження щодо розміру
таких ставок станом на кінець звітного періоду.

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1.Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок засправедливою
вартістю

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань ,
тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного
звітного періоду.

Класи активів
та зобов’язань,

оцінених за
справедливою

вартістю

Методики оцінювання

Метод
оцінки

(ринковий,
дохідний,

витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти
та їх
еквіваленти

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

Ринковий Офіційні курси НБУ

Депозити (крім
депозитів до
запитання)

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

Дохідний
(дисконтуван
ня грошових
потоків)

Ставки за депозитами, ефективні ставки
за депозитними договорами

Боргові цінні
папери

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

Ринковий,
дохідний

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

Інструменти
капіталу

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

Ринковий,
витратний

Офіційні біржові курси організаторів
торгів на дату оцінки, за відсутності
визначеного біржового курсу на дату
оцінки, використовується остання
балансова вартість, ціни закриття
біржового торгового дня

Дебіторська
заборгованість

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

Дохідний Контрактні умови, ймовірність
погашення, очікувані вхідні грошові
потоки

Поточні
зобов’язання

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

Витратний Контрактні умови, ймовірність
погашення, очікувані вихідні грошові
потоки

5.2. Вплив використання закритих вхідних даних (2-го рівня) для періодичних оцінок
справедливої вартості на прибуток або збиток

Товариство має сформувати закриті вхідні дані, користуючись найкращою інформацією, наявною
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за даних обставин, яка може включати власні дані Товариства. У процесі формування закритих вхідних
даних Товариство може розпочати зі своїх власних даних, але воно має скорегувати ці дані, якщо
доступна у розумних межах інформація свідчить про те, що інші учасники ринку використали б інші
дані або Товариство має щось особливе,  чого немає у інших учасників ринку (наприклад,  притаманну
Товариству синергію). Товариству не потрібно докладати вичерпних зусиль, щоб отримати інформацію
про припущення учасників ринку.  Проте,  Товариство має взяти до уваги всю інформацію про
припущення учасників ринку, яку можна достатньо легко отримати. Закриті вхідні дані, сформовані у
спосіб, описаний вище, вважаються припущеннями учасників ринку та відповідають меті оцінки
справедливої вартості.

Товариство здійснює безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань із
використанням закритих вхідних даних 3-го рівня, які протягом поточного звітного періоду не призвели
до зміни розміру прибутку або збитку звітного періоду.

5.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої  вартості

Класи активів
та зобов’язань,

оцінених за
справедливою

1 рівень
(ті, що мають

котирування, та
спостережувані)

2 рівень
(ті, що не мають
котирувань, але
спостережувані)

3 рівень
(ті, що не мають
котирувань і не є

спостережуваними)

Всього

Дата оцінки 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17
Кредиторська
заборгованість - - - - 2701 56 801 2701 56 801

Дебіторська
заборгованість - - - - 19812 57 193 19812 57 193

5.4. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості
У Товариства за звітний період відсутнє переміщення між 1-м,  2-м та 3-м рівнями ієрархії

справедливої вартості.

5.5. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»

Справедлива вартість активів та зобов’язань в порівнянні з їх балансовою вартістю

Справедливу вартість кредиторської заборгованості неможливо визначити достовірно ,
оскільки немає ринкового котирування цих активів.

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

6.1.Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

Балансова вартість Справедлива  вартість
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017

1 2 3 4 5
Інвестиційна нерухомість 3 810 640 3 810 640
Довгострокові фінансові інвестиції 2 659 4 212 2 659 4 064
Кредиторська заборгованість 2701 56801 2701 56 801
Дебіторська заборгованість 19812 57 193 19812 57193
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За 2016 рік За 2017рік
Доходи від реалізації житлової нерухомості 0 147 968
Дохід від надання в оренду інвестиційної нерухомості 0 46

6.2.Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

За 2016 рік За 2017рік
Собівартість придбання житлової нерухомості 0 64 970

6.3. Інші операційні доходи

За 2016 рік За 2017рік
Доходи від операційної оренди 8 0
Дохід від розміщення коштів на депозиті/доходи від залишків на
поточних рахунках

62 55

6.4. Операційні витрати

За 2016 рік За 2017рік
Винагорода КУА за управління активами 261 766
Розрахунково-касові послуги банку 1 11
Послуги оцінки майна 5 9
Нотаріальні послуги 5 110
Послуги депозитарної установи 7 11
Послуги з оренди 0 25
Розміщення інформації 0 1
Аудиторські послуги 0 11
Держмито та інші обов’язкові платежі до бюджету 22 1 860
Всього 301 2 804

Операційні витрати Товариства складаються адміністративних та інших операційних витрат.

6.5.Доход від участі в капіталі

За 2016 рік За 2017рік
Доходи, отримані від дооцінки довгострокових фінансових
інвестицій за методом участі в капіталі

0 14

Всього доходів 0 14

6.6.Інші фінансові доходи

За 2016 рік За 2017рік
Нараховано відсотки за договорами про надання позик 10 1 553
Всього доходів 10 1 553

6.7. Втрати від участі в капіталі

За 2016 рік За 2017рік
Збитки, отримані від уцінки довгострокових фінансових
інвестицій за методом участі в капіталі

0 (162)

Всього доходів 0 (162)

6.8.Інший сукупний дохід до оподаткування

За 2016 рік За 2017рік
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 3 410 (2 821)
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Всього доходів 3 410 (2 821)

6.9. Інвестиційна нерухомість

Вид інвестиційної нерухомості Балансова вартість
на 31.12.16р.

Балансова вартість
на 31.12.17р.

Інвестиційна нерухомість по справедливій вартості 0 640

Інвестиційна нерухомість складається з житлової нерухомості, квартири №608, загальною
площею 25,6 м2, балансовою вартістю 320 тис. грн. та квартири №1306, загальною площею 23,8
м2, балансовою вартістю 320 тис. грн. Квартиризнаходяться за адресою м.Київ, бульвар Гавела
Вацлава, будинок 6 літера "Ф".

Виходячи з наявної інформації про потенційну можливість реалізації даної нерухомості та
перекласифікацію її у звязку з цим у Товари, Товариство обрало для оцінки об’єктів інвестиційної
нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та застосовує такий підхід до всієї
інвестиційної нерухомості,

6.10.Довгострокові фінансові інвестиції

Вид фінансової інвестиції За 2016 рік За 2017рік
Обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств - 2 302
Інші фінансові інвестиції 2 659 1 762
Всього - 4 064

Корпоративні права (частки) представлені наступними емітентами:

 №
з/п Об’єкт інвестування ЄДРПОУ

Вартість фінансової
інвестиції

номінальна  справедлива
1 2 3 4 5
1 ТОВ "БЕТОН-МЛ" 33794685 975 975
2 ТОВ "ДАЛЬРИБА" 36972322 45 45

3 ТОВ "ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ВАНТАЖСЕРВІС" 34292103 397 397

4 ТОВ "1-А ІКОРНА КОМПАНІЯ" 39738364 60 60
5 ТОВ "ОН-ЛАЙН СЕРВІС" 37117252 38 38
6 ТОВ"БВ"РОСЬ" 40833743 1 000 1 014
7 ТОВ "ЖК"ВОЛНА" 40922822 100 0
8 ТОВ "МЕРЕЖА "ІДК" 37788558 45 45
9 ТОВ "ПОДІЛ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ" 41143938 100 84

10 ТОВ "ВВ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ" 41144182 100 84
11 ТОВ "ВС ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ" 41144067 100 83
12 ТОВ "БЦ "ГЕЛІОС" 38669159 1 000 987

13 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ
ВОДНИЙ СЕРВІС" 33092952 45 45

14 ТОВ "ТРІНІТІ ТЕЛЕКОМ" 39369107 50 50
15 ТОВ "НЕБЕСНА КРИНИЦЯ ЛТД" 37117315 45 45
16 ТОВ "ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР НОВЕ ЖИТТЯ" 32306344 90 90
17 ТОВ "ФАБРИКА МОЖЛИВОСТЕЙ" 39797990 7 7
18 ТОВ "ШКОЛА ЕТИКЕТУ" 40117619 15 15

Разом 4 212 4 064

6.11.Товари

Вид товарів Балансова
вартість на

Балансова
вартість на
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31.12.16р. 31.12.17р.
Житлова нерухомість (квартири) 0 113 179

6.12.Поточна дебіторська заборгованість

Показник 2016 рік 2017 рік
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги

0 7

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих
доходів

10 955

Інша поточна дебіторська заборгованість 19 802 56 231
Всього 19 812 57 193

Дебіторська заборгованість Товариства не забезпечена.
Товариство застосовує наступний розрахунок резерву сумнівних боргів :

тис. грн.

Групи та коефіцієнти резерву
Станом на 31 грудня 2017 р.

Дебіторська
заборгованість

Резерв сумнівних
боргів

Група 1 (0) строк оплати не настав або
прострочено до 90 днів 57 193 -

Група 2 (0,25) прострочено 91-365 днів - -
Група 3 (0,50) прострочено 366-730 днів - -
Група 4 (1,00) прострочено 731-1095 днів - -
Всього 57 193 -

Станом на 31.12.2017 р. інша поточна заборгованість складається з виданих корострокових
позик

ТОВ"БВ"РОСЬ", код за ЄДРПОУ 40833743 на суму 40 тис. грн.,
ТОВ "ЖК"ВОЛНА", код за ЄДРПОУ 40922822 на суму 280 тис. грн.,
ТОВ "1-А ІКОРНА КОМПАНІЯ", код за ЄДРПОУ 39738364на суму 20 010 тис. грн.,
ТОВ "БЕТОН-МЛ", код за ЄДРПОУ 33794685на суму 1 217 тис. грн.,
ПП "УКРАЇНСЬКИЙ ВОДНИЙ СЕРВІС", код за ЄДРПОУ 33092952на суму 12 217 тис. грн.,
ТОВ "НЕБЕСНА КРИНИЦЯ ЛТД", код за ЄДРПОУ 37117315на суму 3 150 тис. грн.,
та заборгованості ТОВ "РК "БАРБАРИС", код за ЄДРПОУ 38669164за попередніми

договорами купівлі-продажу нерухомості на загальну суму  19 315 тис. грн.
Також у складі іншої дебіторської заборгованості відображено залишок авансової оплати ПАТ

"НДУ", код за ЄДРПОУ 30370711 у сумі 2 тис. грн.

6.13. Грошові кошти та їх еквіваленти

2016 рік 2017 рік
Рахунки в банках 385 1 119
Всього 385 1 119

Станом на 31 грудня 2017 року грошові кошти перебувають на наступних рахунках:

№26509000000177, відкритому в ПАТ "ВІЕС БАНК" – 2 тис. грн.,
№26501000000197, відкритому в ПАТ "ВІЕС БАНК" – 64 тис. грн.,
№26504510000002, відкритому в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" – 1 тис. грн.,
№26503510000003, відкритому в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" – 1 048 тис. грн.,
№37512000307925, відкритому в Казначействі України(ел. адм. подат.) – 4 тис. грн.,

6.14. Статутний капітал

Розкриття інформації щодо  акціонерного капіталу
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Відповідно до Протоколу №2 позачергових Загальних зборів учасників Товариства від  01 лютого
2017 року було прийнято рішення здійснити додаткову емісію акцій Товариства, що здійснюється з
метою спільного інвестування, та їх розміщення в кількості 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) штук
простих іменних акцій номінальною вартістю 10,00 грн. на загальну суму 500 000 000,00 (п’ятсот
мільйонів) грн. шляхом їх приватного розміщення у визначеному проспектом емісії акцій Фонду
порядку.

Зареєстрований капітал

На  31.12.2016 р. На  31.12.2017 р.
Зареєстрований (акціонерний) капітал 22 000 522 000
Неоплачений капітал (-) (490 637)

Розмір зареєстрованого  капіталу Фонду складає  522 000 тис. грн. (п’ятсот двадцять два
мільйони гривень).
Зареєстрований капітал розподілений на 52 200 000 (п’ятдесят два мільйони двісті тисяч) штук
простих іменних акцій.
Номінальна вартість однієї акції становить 10,0 грн. (десять гривень). Форма існування акцій  –
бездокументарна.
Склад учасників Товариства станом на 31.12.2017р.

Акціонери

Кількість
сплачених

(викуплених)
акцій, штук

Вартість
сплачених

(викуплених)
акцій, тис. грн.

Частка участі в
акціонерному

капіталі, %

ТОВ "ТРІНІТІ ТЕЛЕКОМ" 158 719 1 587 0,304059
ТОВ "МЕРЕЖА"ІДК" 118 620 1 186 0,227241
ТОВ "ОН-ЛАЙН СЕРВІС" 65 220 652 0,124942
ПРАТ "СРБП "АЗОВЛІФТ" 16 008 160 0,030666
ТОВ "БЕТОН-МЛ" 96 466 965 0,184800
ТОВ "РК "БАРБАРИС" 674 753 6 748 1,292630
ТОВ "СМАРТ ПРОПЕРТІ" 11 816 118 0,022636
Вітько Олександр Миколайович 1 235 743 12 357 2,367323
Милобог Євгеній Іванович 394 097 3 941 0,754975
Вітько Наталя Юріївна 364 862 3 649 0,698969

ВСЬОГО 3 136 304 31 363 6,008245
Дивіденди по акціях не нараховувались та не виплачувались протягом 2017 року.
Протягом 2017 року викуп акцій у учасників не проводився.

6.15. Капітал у дооцінках

2016 рік 2017 рік
Дооцінка інвестиційної нерухомості 3 410 0
Всього 3 410 0

6.16. Додатковий капітал

2016 рік 2017 рік
Емісійний дохід 0 7 187
Всього 0 7 187

Протягом 2017 року було сформовано додатковий капітал (емісійний дохід) у розмірі 7 187
тис. грн. Це сталося за рахунок перевищення розрахункової вартості однієї акції над її номінальною
вартістю при розміщенні акцій.
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6.17. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Станом на 31.12.2017 року нерозподілений прибуток становить 80844 тис. грн.
Протягом 2017 року прибуток не розподілявся та дивіденди не виплачувались.

6.18. Неоплачений капітал

2016 рік 2017 рік
Неоплачений капітал 0 (490 637)
Всього 0 (490 637)

6.19. Поточна кредиторська заборгованість

Вид кредиторської заборгованості Балансова
вартість на
31.12.16р.

Балансова
вартість на
31.12.17р.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги

38 148

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом

0 40

Інші поточні зобов’язання 2 663 56 613
Всього кредиторської заборгованості 2 701 56 801

Станом на 31.12.2017р.інша поточна кредиторська заборгованість становить 56 613 тис. грн.
Дана заборгованість складається із заборгованості перед покупцями житлової нерухомості

(квартир) за попередніми договорами, що не оплачені повністю та попередніми договорами, що
повністю оплачені проте за якими ще не оформлено основні договора та не відбувся перехід права
власності – 56 371 тис. грн. Також інші поточні зобов’язання включають заборгованість по сплаті за
придбані корпоративні права  - 82 тис. грн. та заборгованість з поповнення статутного капіталу
підприємств в яких Товариство є учасником (засновником) – 160 тис. грн.

Середній термін погашення кредиторської заборгованості згідно договорів Товариства становить
до 12-и місяців

Простроченої кредиторської заборгованості за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року
Товариство не обліковувало та не визнавало дохід від її списання.

7. Розкриття іншої інформації

7.1.Умовні зобов'язання

7.1.1. Судові позови
Станом на 31.12.2017р. Товариство від власного імені і за власний рахунок не являється

учасником судових процесів та проти Товариства не висувалися претензії та відсутні будь-які судові
позови.

7.2. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Товариство здійснює свою діяльність в умовах загальної кризи вітчизняного економічного

середовища, яка характеризується обмеженістю внутрішнього інвестиційного потенціалу, низькою
привабливістю секторів економіки для інвесторів, зниженням конкурентоспроможності національної
економіки, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції та на яку
впливає зниження темпів економічного розвитку у світовій економіці та , більшою мірою, суспільно-
політичні події в країні. Керівництво не виключає існування ймовірності того, що активи не зможуть
бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства .

7.3. Розкриття інформації про пов'язані сторони

До пов'язаних сторін належать:
• підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під
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контролем,або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством ;
• асоційовані компанії;
• спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
• члени провідного управлінського персоналу Товариства ;
• близькі родичі особи управлінського персоналу Товариства;
• компанії, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або мають

суттєвийвідсоток голосів у Товаристві;
Станом на 31.12.2017року пов’язаними особами Товариства є:

 №
з/п Об’єкт інвестування ЄДРПОУ

(РНОКПП)
Характер пов’язаності

1 2 3 4
1 ТОВ "МЕРЕЖА "ІДК" 37788558 Учасник Товариства
2 ТОВ "ТРІНІТІ ТЕЛЕКОМ" 39369107 Учасник Товариства, Асоційоване підприємство
3 ТОВ "РК "БАРБАРИС" 38669164 Учасник Товариства
4 ТОВ "БЕТОН-МЛ" 33794685 Учасник Товариства
5 ТОВ "ОН-ЛАЙН СЕРВІС" 37117252 Учасник Товариства
6 ТОВ "СМАРТ ПРОПЕРТІ" 41277382 Учасник Товариства
7 ПРАТ "СРБП "АЗОВЛІФТ" 05433956 Учасник Товариства
8 ТОВ "ЖК"ВОЛНА" 40922822 Асоційоване підприємство
9 ТОВ"БВ"РОСЬ" 40833743 Асоційоване підприємство
10 ТОВ "ПОДІЛ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ" 41143938 Асоційоване підприємство
11 ТОВ "ВВ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ" 41144182 Асоційоване підприємство
12 ТОВ "ВС ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ" 41144067 Асоційоване підприємство
13 ТОВ "БЦ "ГЕЛІОС" 38669159 Асоційоване підприємство

14 ТОВ "ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ВАНТАЖСЕРВІС" 34292103

Пов’язана особа члена наглядової ради

15 ТОВ "НЕБЕСНА КРИНИЦЯ ЛТД" 37117315 Пов’язана особа дружини члена наглядової ради

16 ВІТЬКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ 2618405095 Учасник Товариства, голова наглядової ради –
до 18.04.2017 року

17 МИЛОБОГ ЄВГЕНІЙ ІВАНОВИЧ 2671510090 Учасник Товариства,член наглядової ради
18 ВІТЬКО НАТАЛЯ ЮРІЇВНА 2682116943 Учасник Товариства
19 СЛІСАРЕНКО МАКСИМ ЮРІЙОВИЧ 2959601351 Голова наглядової ради – з 18.04.2017 року
20 МИЛОБОГ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА 2666303082 Дружина члена наглядової ради
21 ДАВИДЕНКО СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ 2632512290 Секретар наглядової ради
22 ЗАХАРАШ ТЕТЯНА ІВАНІВНА 2677813349 Генеральний директор КУА
23 ПРАТ "РЕКЛАМА" 03052138 Пов’язана особа секретаря наглядової ради
24 ТОВ "БЦ РЕКЛАМА" 37973133 Пов’язана особа секретаря наглядової ради
25 ТОВ "КДВ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 39384633 Пов’язана особа секретаря наглядової ради
26 ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ

"АУДИТ-ФІНАНС" 37036006 Пов’язана особа голови наглядової ради

Заробітна плата Голові наглядової ради Товариства та керівнику КУА не нараховувалась та не
виплачувалась протягом 2017 року.

В звітному періоді з Головою наглядової радиТоваристваСлісаренком М . Ю.як фізичною особою-
підприємцем мали місце господарські відносинизаДоговором оренди нерухомого майна №01-05-17/1 від
01.05.17р.на суму 2 тис. грн.

В звітному періоді з секретарем наглядової ради Товариства Давиденком С.  Г.  як фізичною
особою-підприємцем мали місце господарські відносини за Договором оренди нерухомого майна № 01-
04-17 від 01.04.17р. на суму 15 тис. грн. Станом на 31.12.2017 року існує заборгованість у розмірі 1 тис.
грн. за наданами послугами.

В звітному періоді з пов’язаною особою, дружиноючлена наглядової ради МилобогО. О. як
фізичною особою-підприємцем мали місце господарські відносини за Договором оренди нерухомого
майна №01-05-17/2 від 01.05.17р. на суму 10 тис. грн. Станом на 31.12.2017 року існує заборгованість у
розмірі 2 тис. грн. за наданами послугами. Також у МилобогО. О.за договором від 22.09.2017р.було
придбано корпоративні правана суму45 тис. грн.
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В звітному періоді з учасником Товариства ТОВ "СМАРТ ПРОПЕРТІ" мали місце господарські
відносини за Договором оренди нерухомого майна №04-05-17 від 04.05.17р. на суму 22 тис. грн. Станом
на 31.12.2017 року існує заборгованість у розмірі 3 тис. грн. за наданами послугами.ТОВ "СМАРТ
ПРОПЕРТІ"  також було придбано акції Товариства за договорами купівлі-продажу акцій №24  від
22.09.2017 р. та N 26 вiд 21.11.2017р. на 200 тис. грн. та 150 тис. грн. відповідно.

В звітному періоді учаснику Товариства Вітьку О. М. було погашено заборгованість за
корпоративні правана суму60 тис. грн., було придбано корпоративні права за договорами від
07.11.2017р.  на 8  тис.  грн.  та на 15 тис.  грн.  Учасником Товариства Вітьком О.  М.було придбано акції
Товариства за договорами купівлі-продажу акцій №17 от 12.06.17р., №19 от 13.06.17р. та №20 от
16.06.17 р. на 600 тис. грн., 4 200 тис. грн. та 1 400 тис. грн. відповідно.

В звітному періоді учаснику Товариства ВітькоН . Ю. було погашено заборгованість за
корпоративні правана суму975 тис. грн., було придбано корпоративні права за договором від
07.11.2017р. на 90 тис. грн. Учасником Товариства ВітькоН. Ю. було придбано акції Товариства за
договорами купівлі-продажу акцій №13 від 05.05.2017 р., №15 від 02.06.2017 р. та №18 від 12.06.2017 р.
на 1 000 тис. грн., 600 тис. грн. та 650 тис. грн. відповідно.

В звітному періоді відповідно до Протокол ЗЗУ №1 від 02.02.2017 р. було здійснено формування
статутного капіталуТОВ "ВВ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ" на суму 20 тис. грн. Заборгованість
(зобов’язання) щодо формування статутного капіталу станом на 31.12.2017 року становить 80 тис. грн.

В звітному періоді відповідно до Протокол ЗЗУ №1 від 02.02.2017 р. було здійснено формування
статутного капіталуТОВ "ПОДІЛ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ" на суму 20 тис. грн. Заборгованість
(зобов’язання) щодо формування статутного капіталу станом на 31.12.2017 року становить 80 тис. грн.

В звітному періоді відповідно до Протокол ЗЗУ №1 від 02.02.2017 р. було здійснено формування
статутного капіталуТОВ "ВС ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ" на суму 100 тис. грн. Заборгованість
(зобов’язання) щодо формування статутного капіталу станом на 31.12.2017 року відсутня.

В звітному періоді учасником Товариства ПРАТ "СРБП "АЗОВЛІФТ" було придбано акції
Товариства за договорами купівлі-продажу акцій №22 від 22.08.2017 р. та №27 від 19.12.2017р., на 150
тис. грн. та 150 тис. грн. відповідно.

В звітному періоді учасником Товариства ТОВ "ТРІНІТІ ТЕЛЕКОМ" було придбано
акціїТовариства за договорами купівлі-продажу акцій №23 від 19.09.2017 р. та №25 від 13.10.2017 р., на
1 300 тис. грн. та 750 тис. грн. відповідно.

У звітному періоді ТОВ"БВ"РОСЬ" погасило надану у минулому році позику у розмірі 600 тис.
грн. та отримало позики за договорами №СФ-БВР-06/12/17-91 від 06.12.2017р. та №СФ-БВР-21/09/17-48
від 21.09.2017р. на 10 тис. грн. та 30 тис. грн. відповідно.Нараховано за звітний період відсотків у сумі
34 тис. грн.Заборгованість на 31.12.2017 року за тілом позики та нарахованими відсотками складає 40
тис. грн. та 1 тис. грн. відповідно.

У звітному періоді ТОВ "ЖК"ВОЛНА"  частково у розмірі 520  тис.  грн.  погасило надану у
минулому році позику. Заборгованість на 31.12.2017 року за тілом позики та нарахованими відсотками
складає 280 тис. грн. та 77 тис. грн. відповідно.

У звітному періоді учасник ТоваристваТОВ "МЕРЕЖА "ІДК"отримало позики за договорами
№СФ-МІДК-10/05/17-7 від 10.05.2017 р. та №СФ-МІДК-12/05/17-8 від 12.05.2017 р. на 700 тис. грн. та 2
300  тис.  грн.  відповідно.  Нараховано та сплачено за звітний період відсотків у сумі 213  тис.  грн.
Заборгованість на 31.12.2017 року за тілом позики та нарахованими відсотками відсутня .

У звітному періоді учасник Товариства ТОВ "БЕТОН-МЛ"отримало позики за договорами №СФ-
БМЛ-06/10/17-57 від 06.10.2017р. та №СФ-БМЛ-27/09/17-52 від 27.09.2017р. на 1 000 тис. грн. та 217
тис. грн. відповідно. Заборгованість на 31.12.2017 року за тілом позики та нарахованими відсотками
складає 1 217 тис. грн. та 43 тис. грн. відповідно.
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У звітному періоді ТОВ "ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАНТАЖСЕРВІС"отримало
позики на загальну суму 2 152 тис. грн. за наступними договорами:

№ з/п Назва договору Сума наданої
позики, тис.

грн.
1 Договір позики №СФ-ВЖС-10/08/17-21 від 10.08.2017р. 101
2 Договір позики №СФ-ВЖС-16/08/17-23 від 16.08.2017р. 324
3 Договір позики №СФ-ВЖС-19/08/17-25 від 19.08.2017р. 95
4 Договір позики №СФ-ВЖС-23/08/17-28 від 23.08.2017р. 108
5 Договір позики №СФ-ВЖС-30/08/17-29 від 30.08.2017р. 245
6 Договір позики №СФ-ВЖС-01/09/17-31 від 01.09.2017р. 100
7 Договір позики №СФ-ВЖС-05/09/17-33 від 05.09.2017р. 35
8 Договір позики №СФ-ВЖС-06/09/17-35 від 06.09.2017р. 55
9 Договір позики №СФ-ВЖС-08/09/17-37 від 08.09.2017р. 80
10 Договір позики №СФ-ВЖС-12/09/17-39 від 12.09.2017р. 100
11 Договір позики №СФ-ВЖС-15/09/17-42 від 15.09.2017р. 100
12 Договір позики №СФ-ВЖС-20/09/17-47 від 20.09.2017р. 115
13 Договір позики №СФ-ВЖС-27/09/17-51 від 27.09.2017р. 68
14 Договір позики №СФ-ВЖС-29/09/17-54 від 29.09.2017р. 52
15 Договір позики №СФ-ВЖС-04/10/17-55 від 04.10.2017р. 100
16 Договір позики №СФ-ВЖС-20/10/17-63 від 20.10.2017р. 140
17 Договір позики №СФ-ВЖС-25/10/17-66 від 25.10.2017р. 100
18 Договір позики №СФ-ВЖС-01/11/17-71 від 01.11.2017р. 30
19 Договір позики №СФ-ВЖС-08/11/17-75 від 08.11.2017р 70
20 Договір позики №СФ-ВЖС-15/11/17-80 від 15.11.2017р. 70
21 Договір позики №СФ-ВЖС-27/12/17-100 від 27.12.2017р. 64

Разом: 2 152

Нараховано та сплачено за звітний період відсотків у сумі 85  тис.  грн.  Заборгованість на
31.12.2017 року за тілом позики та нарахованими відсотками відсутня.

У звітному періоді ТОВ "НЕБЕСНА КРИНИЦЯ ЛТД"отримало позики на загальну суму 3 150 тис.
грн. за наступними договорами:

№ з/п Назва договору Сума наданої
позики, тис.

грн.
1 Договір позики №СФ-НК-11/10/17-59 від 11.10.2017р. 86
2 Договір позики №СФ-НК-13/10/17-61 від 13.10.2017р. 560
3 Договір позики №СФ-НК-20/10/17-65 від 20.10.2017р. 525
4 Договір позики №СФ-НК-01/11/17-69 від 01.11.2017р. 115
5 Договір позики №СФ-НК-03/11/17-72 від 03.11.2017р. 250
6 Договір позики №СФ-НК-10/11/17-76 від 10.11.2017р. 345
7 Договір позики №СФ-НК-15/11/17-79 від 15.11.2017р. 304
8 Договір позики №СФ-НК-24/11/17-85 від 24.11.2017р. 240
9 Договір позики №СФ-НК-13/12/17-94 від 13.12.2017р 175
10 Договір позики №СФ-НК-27/12/17-99 від 27.12.2017р 300
11 Договір позики №СФ-НК-28/12/17-102 від 28.12.2017р 250

Разом: 3 150

Заборгованість на 31.12.2017 року за тілом позики та нарахованими відсотками складає 3 150 тис.
грн. та 13 тис. грн. відповідно.

У звітному періоді учаснику ТОВ "РК "БАРБАРИС"  було придбано акції Товариства за
договорами купівлі-продажу акцій №16 від 08.06.2017 р. та №21 від 21.06.2017 р., на 600 тис. грн. та 3
800 тис. грн. відповідно.

Також у звітному періоді ТОВ "РК "БАРБАРИС"  було перераховано кошти в суму 178  562  тис.
грн. за наступними Попередніми договорами купівлі-продажу нерухомості:
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№ з/п Назва договору Сума оплачена за
договором, тис. грн.

1 Попередній дог. купівлі нерухомості №1756 від 12.12.16р. 3 200
2 Попередній дог. купівлі нерухомості №342 від 22.02.17р. 470
3 Попередній дог. купівлі нерухомості №623 від 27.03.17 р. 10 125
4 Попередній дог. купівлі нерухомості №906 від 26.04.17р. 15 000
5 Попередній дог. купівлі нерухомості №1209 від 30.05.17р. 15 000
6 Попередній дог. купівлі нерухомості №1418 від 19.06.17р. 15 000
7 Попередній дог. купівлі нерухомості №1568 від 03.07.17р. 15 000
8 Попередній дог. купівлі нерухомості №1723 від 20.07.17р. 15 000
9 Попередній дог. купівлі нерухомості №1948 від 09.08.17р. 15 000
10 Попередній дог. купівлі нерухомості №2101 від 28.08.17р. 15 000
11 Попередній дог. купівлі нерухомості №2203 від 07.09.17р. 15 000
12 Попередній дог. купівлі нерухомості №2558 від 18.10.17р. 15 000
13 Попередній дог. купівлі нерухомості №2684 від 27.10.17р. 15 000
14 Попередній дог. купівлі нерухомості №2868 від 10.11.17р. 14 767

Разом: 178 562

Від ТОВ "РК "БАРБАРИС"  було отримано житлової нерухомості на загальну суму 177  647  тис.
грн. за наступними Договорами купівлі-продажу нерухомості:

№ з/п Назва договору Вартість отриманої
нерухомості, тис.

грн.
Договір куп.-прод. №141 від 26.01.17 3600
Договір куп.-прод. №143 від 27.01.17 3600
Договір куп.-прод. №144 від 27.01.17 3600
Договір куп.-прод. №156 від 30.01.17 3600
Договір куп.-прод. №342 від 22.02.17 470
Договір куп.-прод. №1157 від 19.05.17 2850
Договір куп.-прод. №1208 від 30.05.17 4330
Договір куп.-прод. №1237 від 01.06.17 3820
Договір куп.-прод. №1301 від 08.06.17 1960
Договір куп.-прод. №1498 від 23.06.17 2040
Договір куп.-прод. №1516 від 27.06.17 4470
Договір куп.-прод. №1563 від 30.06.17 3780
Договір куп.-прод. №1577 від 04.07.17 2530
Договір куп.-прод. №1604 від 05.07.17 3980
Договір куп.-прод. №1679 від 17.07.17 12220
Договір куп.-прод. №1724 від 20.07.17 3020
Договір куп.-прод. №1754 від 21.07.17 780
Договір куп.-прод. №1799 від 27.07.17 3710
Договір куп.-прод. №1839 від 28.07.17 1995
Договір куп.-прод. №1853 від 31.07.17 960
Договір куп.-прод. №1883 від 02.08.17 3355
Договір куп.-прод. №1915 від 07.08.17 4200
Договір куп.-прод. №1982 від 15.08.17 9610
Договір куп.-прод. №1995 від 17.08.17 5190
Договір куп.-прод. №2158 від 04.09.17 7495
Договір куп.-прод. №2224 від 12.09.17 7705
Договір куп.-прод. №2284 від 19.09.17 9000
Договір куп.-прод. №2413 від 29.09.17 6000
Договір куп.-прод. №2525 від 12.10.17 1730
Договір куп.-прод. №2609 від 23.10.17 3590
Договір куп.-прод. №2627 від 24.10.17 2730
Договір куп.-прод. №2647 від 25.10.17 3930
Договір куп.-прод. №2649 від 26.10.17 4182
Договір куп.-прод. №2726 від 01.11.17 9180
Договір куп.-прод. №2798 від 07.11.17 3350
Договір куп.-прод. №2872 від 13.11.17 2720
Договір куп.-прод. №2952 від 16.11.17 3235



ПРИМІТКИдо фінансової звітності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМАРТ ФОНД"
за рік який закінчився 31 грудня 2017року

Договір куп.-прод. №3141 від 01.12.17 5805
Договір куп.-прод. №582 від 22.03.17 640
Договір куп.-прод. №593 від 23.03.17 320
Договір куп.-прод. №601 від 24.03.17 320
Договір куп.-прод. №868 від 24.04.17 310
Договір куп.-прод. №954 від 28.04.17 2010
Договір куп.-прод. №955 від 28.04.17 3600
Договір куп.-прод. №956 від 28.04.17 4065
Договір куп.-прод. №991 від 04.05.17 6060
Разом: 177 647

Заборгованість на 31.12.2017 року за оплаченою та не отриманою нерухомістю складає  19 315 тис.
грн.

Інші операції з повязаними особами в звітному періоді не здійснювались.

7.4. Цілі та політики управління фінансовими ризиками

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

7.4.1 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 (публічна інформація, що розкривається банками щодо звітності тощо) 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.
Станом на 31.12.2017 р. у Товариства обліковується дебіторська заборгованість   за

договорами позики у сумі 36 914 тис. грн. та за попередніми договорами купівлі-продажу
нерухомості у сумі 19  315  тис.  грн.  щодо якої існує ризик непогашення,  але на звітну дату у
Товариства нема підстав для розрахунку Резерву під зменшення корисності даної дебіторської
заборгованості.

7.4.2 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
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валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції,
облігації та інші фінансові інструменти .

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

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

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.

Товариствонемає активів, розміщених у боргових зобов’язаннях з відсотковою ставкою .

7.4.3 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.

Основними цілями управління ризиком ліквідності є упередження дефіциту ліквідних коштів для
виконання грошових зобов’язань у повному обсязі та в установлені строки , здійсненя невідкладних
заходів щодо мінімізації негативних наслідків прояву ризику ліквідності .
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство
аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими
активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Аналіз активів та зобов’язань за строками їх погашення

31.12.17р. 31.12.16р.
Менше ніж

15 днів
Більше ніж

15 днів
Менше ніж

15 днів
Більше ніж

15 днів
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 119 - 385 -
Інвестиційна нерухомість 640 - 3 810 -
Фінансові інвестиції - 4 604 - 2 659
Товари 113 179 - - -
Дебіторська заборгованість - 57 186 12 19 800
Усього активів 114 938 61 790 4 207 22 459
Поточні зобов’язання 187 56 613 38 2 663
Розрив (актив мінус зобов’язання) 114 751 5 177 4 169 19 796

7.4.4 Управління ризиком капіталу

Управління ризиком капіталу – метою Товариства у питаннях управління капіталом є захист
здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі для того , щоб
забезпечити прибутки учасникам та вигоди зацікавленим сторонам , а також
забезпечувативиконання вимог українського законодавства та регулятивних вимог НКЦПФР ,
загальнодержавного регулятивного органу в сфері цінних паперів та фондового ринку .

Товариство повинно виконувати певні вимоги до капіталу, які висуваються до нього
зовнішніми організаціями. Згідно з українським законодавством чисті активи акціонерного
товариства не повинні бути менше за   суму його зареєстрованого початкового капіталу. Станом на
31.12.2017р. Товариство виконує ці вимоги до капіталу.

Відповідно до українського законодавства розмір активів інвестиційного фонду повинен
відповідати мінімальному обсягу активів інституту спільного інвестування .

Станом на 31.12.2017р. Товариство відповідає цим вимогам.

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

7.5. Управління капіталом

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

забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам ;
• забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цін на

послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.
Керівництво Товариства планує здійснювати огляд структури капіталу на щорічній основі .

При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики . На основі
отриманих висновків Товариство буде здійснювати регулювання капіталу шляхом залучення
додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик .

7.7. Події після дати Балансу

Після дати балансу відбулися події, які не вимагають коригування після звітного періоду за МСБО
10 "Події після звітного періоду", проте розкриття інформації про так події необхідно здійснити.

Після дати балансу до дати затвердження фінансової звітності було здійснено наступні операції.
- надано позик на загальну суму 36 712 тис. грн.:

№
з/п

Назва договору Дата
договору

Позичальник, код за ЄДРПОУ Сума
позики,
тис. грн.

1 Договір позики №СФ-1ИК-04/01/18-1 04.01.2018р ТОВ "1-А ІКОРНА КОМПАНІЯ", 39738364 5 180
2 Договір позики №СФ-1ИК-09/01/18-2 09.01.2018р ТОВ "1-А ІКОРНА КОМПАНІЯ", 39738364 900
3 Договір позики №СФ-НК-10/01/18-3 10.01.2017р ТОВ "НЕБЕСНА КРИНИЦЯ ЛТД", 37117315 445
4 Договір позики №СФ-1ИК-12/01/18-4 12.01.2018р ТОВ "1-А ІКОРНА КОМПАНІЯ", 39738364 1 450
5 Договір позики №СФ-1ИК-16/01/18-5 16.01.2018р ТОВ "1-А ІКОРНА КОМПАНІЯ", 39738364 2 920
6 Договір позики №СФ-ВЖС-17/01/18-6 17.01.2018р ТОВ "ТП ВАНТАЖСЕРВІС", 34292103 60
7 Договір позики №СФ-БВР-19/01/18-7 19.01.2018р ТОВ "БВ РОСЬ", 40833743 45
8 Договір позики №СФ-ВЖС-23/01/18-8 23.01.2018р ТОВ "ТП ВАНТАЖСЕРВІС", 34292103 7 294
9 договір позики №СФ-1ИК-23/01/18-9 23.01.2018р ТОВ "1-А ІКОРНА КОМПАНІЯ", 39738364 4 300
10 Договір позики №СФ-УВС-24/01/18-10 24.01.2018р ПП "УКРАЇНСЬКИЙ ВОДНИЙ СЕРВІС",

33092952
938

11 Договір позики №СФ-1ИК-26/01/18-11 26.01.2018р ТОВ "1-А ІКОРНА КОМПАНІЯ", 39738364 4 500
12 Договір позики №СФ-1ИК-31/01/18-12 31.01.2018р ТОВ "1-А ІКОРНА КОМПАНІЯ", 39738364 2 950
13 Договір позики №СФ-НК-02/02/18-13 02.02.2017р ТОВ "НЕБЕСНА КРИНИЦЯ ЛТД", 37117315 300
14 Договір позики №СФ-УВС-02/02/18-14 02.02.2018р ПП "УКРАЇНСЬКИЙ ВОДНИЙ СЕРВІС",

33092952
400

15 Договір позики №СФ-1ИК-02/02/18-15 02.02.2018р ТОВ "1-А ІКОРНА КОМПАНІЯ", 39738364 800
16 Договір позики №СФ-1ИК-05/02/18-16 05.02.2018р ТОВ "1-А ІКОРНА КОМПАНІЯ", 39738364 370
17 Договір позики №СФ-НК-02/02/18-17 07.02.2017р ТОВ "НЕБЕСНА КРИНИЦЯ ЛТД", 37117315 560
18 Договір позики №СФ-1ИК-08/02/18-18 08.02.2018р ТОВ "1-А ІКОРНА КОМПАНІЯ", 39738364 2 000
19 Договір позики №СФ-1ИК-09/02/18-19 09.02.2018р ТОВ "1-А ІКОРНА КОМПАНІЯ", 39738364 1 300

Разом: - - 36 712

- реалізовано нерухомого майна (житлова нерухомість – квартири) – 29 853 тис. грн.:

№
з/п Назва договору Дата

договору
№

квартири Покупець
Сума

договору,
тис. грн.

1 Договір купівлі-продажу квартири №8 03.01.2018р. №1321 фізична особа 969
2 Договір купівлі-продажу квартири №31 09.01.2018р. №1046 фізична особа 680
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3 Договір купівлі-продажу квартири №42 10.01.2018р. №728 фізична особа 769
4 Договір купівлі-продажу квартири №55 10.01.2018р. №1034 фізична особа 805
5 Договір купівлі-продажу квартири №53 10.01.2018р. №1028 фізична особа 805
6 Договір купівлі-продажу квартири №54 10.01.2018р. №1029 фізична особа 805
7 Договір купівлі-продажу квартири №84 15.01.2018р. №804 фізична особа 1 390
8 Договір купівлі-продажу квартири №82 15.01.2018р. №821 фізична особа 969
9 Договір купівлі-продажу квартири №164 19.01.2018р. №1049 фізична особа 660
10 Договір купівлі-продажу квартири №157 19.01.2018р. №843 фізична особа 250
11 Договір купівлі-продажу квартири №158 19.01.2018р. №845 фізична особа 250
12 Договір купівлі-продажу квартири №159 19.01.2018р. №846 фізична особа 250
13 Договір купівлі-продажу квартири №160 19.01.2018р. №847 фізична особа 250
14 Договір купівлі-продажу квартири №161 19.01.2018р. №1048 фізична особа 265
15 Договір купівлі-продажу квартири №162 19.01.2018р. №1050 фізична особа 250
16 Договір купівлі-продажу квартири №172 22.01.2018р. №307-310 фізична особа 1 390
17 Договір купівлі-продажу квартири №173 22.01.2018р. №311-333 фізична особа 7 900
18 Договір купівлі-продажу квартири №191 23.01.2018р. №647 фізична особа 673
19 Договір купівлі-продажу квартири №192 23.01.2018р. №648 фізична особа 673
20 Договір купівлі-продажу квартири №193 23.01.2018р. №521 фізична особа 1 015
21 Договір купівлі-продажу квартири №185 23.01.2018р. №1329 фізична особа 860
22 Договір купівлі-продажу квартири №261 24.01.2018р. №544 фізична особа 630
23 Договір купівлі-продажу квартири №269 25.01.2018р. №626 фізична особа 740
24 Договір купівлі-продажу квартири №291 26.01.2018р. №1187 фізична особа 620
25 Договір купівлі-продажу квартири №299 26.01.2018р. №640 фізична особа 695
26 Договір купівлі-продажу квартири №319 29.01.2018р. №608 фізична особа 860
27 Договір купівлі-продажу квартири №334 30.01.2018р. №840 фізична особа 710
28 Договір купівлі-продажу квартири №344 30.01.2018р. №1225-1226 фізична особа 830
29 Договір купівлі-продажу квартири №363 31.01.2018р. №638 фізична особа 710
30 Договір купівлі-продажу квартири №402 06.02.2018р. №541 фізична особа 600
31 Договір купівлі-продажу квартири №421 08.02.2018р. №745 фізична особа 620
32 Договір купівлі-продажу квартири №453 09.02.2018р. №1345 фізична особа 690
Разом: 29 583

- було придбано нерухоме майно (житлова нерухомість – квартири) – 9 875 тис. грн.:

№
з/п

Назва
договору

Дата
договору

№ квартири Продавець Сума договору

1

Договір
купівлі-
продажу

№262

24.01.18р.

Квартира №1208/2

ТОВ "РК
"БАРБАРИС" 9 875

2 Квартира №1209/1
3 Квартира №1209/2
4 Квартира №1210/1
5 Квартира №1210/2
6 Квартира №1235/1
7 Квартира №1235/2
8 Квартира №1236/1
9 Квартира №1236/2
10 Квартира №1237/1
11 Квартира №1237/2
12 Квартира №1238/1
13 Квартира №1238/2
14 Квартира №1239/1
15 Квартира №1239/2
16 Квартира №1244/1
17 Квартира №1244/2
18 Квартира №1245/1
19 Квартира №1245/2
20 Квартира №1247/1
21 Квартира №1247/2
22 Квартира №1250/1
23 Квартира №1250/2
24 Квартира №1252/1
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