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Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився  
31 грудня 2015 рокуПАТ "ЗНВ КІФ "КОРДІС" 

1. Інформація про Фонд 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД "КОРДІС", скорочена назва ПАТ "ЗНВ КІФ "КОРДІС" (далі - Фонд). 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД "КОРДІС" створене згідно з Законами України «Про господарські 
товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про інститути спільного 
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». 

Зареєстровано ФондШевченківською районною у м. Києві державною 
адміністрацією 12.04.2013 р., номер запису у єдиному реєстрі  
1 074 102 0000 042260. Країна реєстрації – Україна. 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Фонду: 38203737. 
Місцезнаходження: м.Київ,вул.О.Гончара,буд.57-Б. 
Організаційно-правова форма господарювання –публічне акціонерне 

товариство. 
 
 Голова Наглядової ради– Кокошинський Г. П. 
Фонд створений на 99 років. 
Мета створення Фонду: отримання прибутку від здійснення діяльності зі 

спільного інвестування. 
 
Фонд внесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного 

інвестування 04.10.2012 року, свідоцтво 00108 (реєстраційний код за ЄДРІСІ 
13300108). 

 
Управління активами ПАТ «ЗНВ КІФ «Кордіс» здійснює ТОВ КУА 

«Комплексний фінансовий сервіс»(код ЄДРПОУ35394082, місцезнаходження м. 
Київ, вул. Бакинська 37-Г, оф.66.) згідно Договору про управління активами 
корпоративного інвестиційного фонду № КІФ-2 від 30.10.2014 р. 

 
Основними видами діяльності Фонду є: 

Код 
КВЕД 2010 

Види діяльності 

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти  
 

 
 

Фондом було випущено 25 000 простих іменних акцій номіналом 100 гривень. 
Станом на 31 грудня 2015 р. було реалізовано 16 251акцій: 

Учасники Фонду: ЄДРПОУ 31.12.2015 
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Економічнесередовище, в умовах якого Фонд проводить своюдіяльність 
 

Свою діяльність Фонд проводить в Україні. 
На українську економіку впливають ринкові коливання і зниження темпів 

економічного зростання у світовій економіці.  
 Світова фінансова криза призвела до нестабільності на ринках капіталу, 

суттєвого погіршення ліквідності в фінансовому секторі, що впливає на 
економічний клімат в середині країни. Майбутній економічний розвиток України 
залежить як від зовнішніх факторів, так і від дій уряду, спрямованих на підтримку 
зростання і впровадження необхідних змін у податковій, правовій та регулятивній 
сферах.  

КерівництвоКУАне можепередбачитивсітенденції, якіможутьвпливати на 
фондовий сектор та іншігалузіекономіки, а також те, якийвплив (за наявності 
такого) вониможутьнадати на майбутнійфінансовий станФонду. 
КерівництвоКУАвпевнене, щовоновживаєта буде вживати усіхнеобхідних заходів 
для забезпеченнястабільноїдіяльностіФонду та отримання доходів. 

2. Загальна основа формування фінансової звітності 
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

Фінансова звітність Фонду є фінансовою звітністю загального призначення, яка 
сформована з метою достовірноговідображення та подання фінансового стану, 
фінансових результатів діяльності та грошових потоків Фонду для задоволення 
інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними 
економічних рішень.  

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

Підготовлена Фондом фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень 
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО 
станом на 01 січня 2015 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання 
інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та 
зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності керівництво КУА 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. 

Дата переходу на МСФЗ 01 січня 2014 року. 

ТОВ «Квартал-Інвест» 35136776 16 250 
ТОВ «Квартал-В» 32212445 1 
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2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності 
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів 

України, оприлюднено такі стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та 
МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання», які відповідно 
набувають чинності 01 січня 2016 року та 01 січня 2018 року.  

За рішенням керівництва Фонд МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного 
регулювання» до дати набуття чинності не застосовує. Дострокове застосування 
цього стандарту не вплинуло б на фінансову звітність Фонду за період, що 
закінчується 31 грудня 2015 року, оскільки Фонд не входить в сферу дії цього 
стандарту. 

Оскільки застосування МСФЗ раніше дати набуття чинності дозволяється, то 
керівництвом КУА прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти» до фінансових звітів Фонду за період, що закінчується 31 грудня 
2015 року. МСФЗ 9 впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових 
активів і зобов’язань.  
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є 
національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до 
цілих тисяч. 
2.4. Припущення про безперервність діяльності 

Фінансова звітність Фондупідготовлена виходячи з припущення 
безперервностідіяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення 
зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не 
включає коригування, якінеобхідно було б провести в тому випадку, якбиФондне 
міг продовжитиподальше здійснення фінансово-господарської діяльності 
відповідно до принципівбезперервності діяльності. 
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності 

Фінансова звітність Фондузатверджена до випуску (з метою оприлюднення) 
керівником Фонду 20 квітня 2016 року. Ні учасники Фонду, ні інші особи не мають 
права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску. 
2.6. Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається 
календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2015 року. 

3. Суттєві положення облікової політики 
3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  

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

3.2.1. Основа формування облікових політик 
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та 

практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні 
фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, 
дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну 
інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі 
політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 

Облікова політика Фонду розроблена та затверджена керівництвом Фонду 
відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та 
помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», 
який застосовується Фондом раніше дати набуття чинності. 

Особливістю облікової політики Фонду, яка застосована до формування 
фінансової звітності за період, що закінчується 31 грудня 2015 року, є врахування 
вимог МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової 
звітності». Вплив вимог МСФЗ 1 на формування цієї фінансової звітності як 
першої фінансової звітності за МСФЗ більш детально наведено в розділі 4 цих 
Приміток. 

 

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

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

Оскільки фінансова звітність Фонду за період, що закінчується 31 грудня 2015 
року є першою фінансовою звітністю за МСФЗ, то облікова політика, яка 
застосована при формуванні цієї фінансової звітності, як вказано в п.3.2.1 цих 
Приміток, основана на МСФЗ, зокрема, на МСФЗ 1. В той же час, фінансова 
звітність Фонду за попередній період, що закінчується 31 грудня 2014 року, була 
підготовлена у відповідності до вимог Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку (НП(С)БО), які були основою для облікових політик 
попередніх періодів. 

Застосування МСФЗ Фондом вперше для формування фінансової звітності  
обумовило зміни в облікових політиках, які застосовувалися до попереднього 
порівняльного періоду. Тому облікові політики для підготовки фінансової звітності 
за МСФЗ були застосовані на початок та кінець попереднього періоду 
ретроспективно відповідно до вимог МСФЗ 1 (див. розділ 4). 
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3.2.3. Форма та назви фінансових звітів 
Перелік та назви форм фінансової звітності Фонду відповідають вимогам, 

встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 
Згідно НП(С)БО 1 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, 
основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким 
витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, 
наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте, оскільки 
інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх 
грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 7.2, 7.3 цих Приміток. 

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух 
грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким 
розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи 
виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та 
грошових виплат формується на підставі облікових записів Фонду. 
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 

3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів 
Фонд визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і 

тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового 
інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів 
визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку, тобто на дату, коли  
актив або зобов’язання будуть передані Фонду (визнання інструменту), або з якого 
актив або зобов’язання передаються Фондом (припинення визнання інструменту). 

Фонд визнає такі категорії фінансових інструментів: 
 інвестиції, утримувані до погашення; 
 фінансовий актив, доступний для продажу; 
 дебіторська заборгованість; 
 фінансові активи призначені для торгівлі; 
 фінансові зобов'язання. 
Інвестиції, утримувані до погашення  первісно оцінюються за ціною придбання. 

Інші фінансовіактивита фінансові зобов'язання Фонд оцінює за їхньою 
справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належать до 
придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання. 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів 
розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики. 

3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти 
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних та 

депозитних (короткострокові до 1 року)рахунках у банках. 
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Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, 
яківільно 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 активів. 

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

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках 
(наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової 
адміністрації), ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У 
випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та 
відсутностіймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу 
припиняється та 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 Фонд стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. 
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних 
грошових потоків на дату оцінки. 

По терміну погашення дебіторська заборгованість ділиться на поточну та 
довгострокову. 

Після первісного визнання подальша оцінка довгострокової дебіторської 
заборгованості здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням 
методу ефективного відсотка.  

Поточна заборгованість оцінюється за сумою первісного рахунку-фактури 
(акту наданих послуг), якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення 
корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із 
застосуванням рахунку резервів. 

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця 
між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх 
грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення 
корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на 
думку керівництва КУА, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових 
активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки 
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окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними 
- на основі групової оцінки. Фактори, які Фонд розглядає при визначенні того, чи є 
у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, 
включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, 
ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є 
негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення 
кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або 
географічному регіоні. 

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

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

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з 
відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться боргові 
цінні папери, які Фонд не має наміру тримати до дати їх погашення у портфелі до 
погашення.  

Після первісного визнання Фонд оцінює їх за справедливою вартістю.  
Векселі не обертаються на активному ринку і не мають ринкової ціни 

котирування. Справедлива вартість таких векселів визначається Фондом на рівні 
собівартості з урахуванням зменшення корисності. 

3.3.5. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю 
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Фонд 

відносить інвестиції в інший капітал, що утримуються до їх погашення. Такі активи 
відображаються на рівні собівартості з урахуванням зменшення корисності. 

3.3.6. Зобов'язання.  
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із 

нижченаведених ознак: 
 Фонд сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає 

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

протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і 

критеріям визнання зобов’язань.  
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Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює 
сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми 
фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за методом 
ефективної ставки відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та 
вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії 
запозичень із використанням ефективної ставки відсотка. 

3.3.7. Згортання фінансових активів та зобов'язань 
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Фонд має юридичне право 

здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або 
реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно 
3.4. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань  

3.4.1. Забезпечення 
Забезпечення визнаються, коли Фонд має теперішню заборгованість (юридичну 

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

3.4.2. Виплати працівникам 
Фонд визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як 

зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.  

3.4.3. Пенсійні зобов'язання 
Відповідно до українського законодавства, Фонд утримує внески до Пенсійного 

фонду із заробітної плати працівників. Поточні внески розраховуються як 
процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної плати.Такі витрати 
відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають 
їм право на одержання внесків, та  зароблена відповідна заробітна плата.  
3.5. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння 
фінансової звітності 

3.5.1. 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 відбуваєтьсяодночасно з 
визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань. 
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Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або 
інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених 
далі умов: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності 
Фонд вперше застосовує МСФЗ для формування фінансової звітності за період, 

що закінчується 31 грудня 2015 року (перша фінансова звітність за МСФЗ). 
Відповідно до вимог МСФЗ 1 в цьому випадку датою переходу на МСФЗ є 01 січня 
2014 року. 

Згідно МСФЗ 1 перша фінансова звітність складена за МСФЗ повинна 
включати: 
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а) узгодження його власного капіталу у звітності за попередніми П(С)БО з 
його власним капіталом за МСФЗ для обох дат, а саме: 
i) дати переходу на МСФЗ – 01 січня 2014 року; 
ii) дати кінця найпізнішого періоду, відображеного в найостаннішій 

річній фінансовій звітності суб'єкта господарювання за попередніми 
П(С)БО – 31 грудня 2014 року; 

б) узгодження загального сукупного прибутку за МСФЗ за найпізніший 
період у найостаннішій річній фінансовій звітності суб'єкта 
господарювання (за 2014 рік). Відправною точкою для такого узгодження 
є загальний сукупний прибуток за попередніми П(С)БО за той самий 
період. 
Оціночні значення, використані Фондом для подання цих сум згідно з 
МСФЗ, відображають умови на 01 січня 2014р.- дату переходу на МСФЗ. 

Під час трансформації звітності Фонд визнав всі активи та зобов’язання, 
визнання яких вимагають МСФЗ; застосувало МСФЗ під час оцінювання всіх 
визнаних активів та зобов’язань; застосувало облікові політики за МСФЗ, які 
відрізняються від тих політик, які Фонд використовував на цю саму дату, 
застосовуючи попередні П(С)БО. 

Узгодження статей звіту про фінансовий стан та власного капіталу  станом 
на 01 січня 2014 року (дата переходу на МСФЗ) представлено наступним чином:  

Статті Пояснен
ня 

Попередні 
П(С)БО 
01.01.2014 

Виправл
ення 
помилок 

Вплив 
переходу на 

МСФЗ 

МСФЗ 
01.01.2014 

1 2 3 4 5 6 
Довгострокові 
фінансові  
інвестиції 

 19  0 19 

Усього, 
непоточнихактивів 

 14316 0 0 19 

Інша поточна 
дебіторська 

 1794  -278 1516 

Грошові кошти та 
еквіваленти грошових 
коштів 

 129  0 129 

Усього поточних 
активів 

1 1923 0 -278 
 

1645 

Усього, активів  1942 0 0 1664 
Торговельна та 
інші 
кредиторська 
заборгованість 

 16  0 16 

Усього, зобов'язань  16 0 0 16 
Статутний капітал  2500  0 2500 
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Нерозподілені 
прибутки/збитки 

1 272  -278 -6 

Неоплачений капітал  -838  0 -838 

Разом, власний 
капітал 

 1934 0 -278 1656 

Пояснення до узгодження власного капіталу на 01.01.2014р. (дату переходу) на 
МСФЗ: 

1 Відбулося ретроспективне нарахування резервів сумнівних боргів згідно облікової 
політики.  

 

Звіт про рух грошових коштів 

Перехід на МСФЗ не привів до коригувань у звіті про рух грошових коштів. 

5. Основні припущення, оцінки та судження 
При підготовці фінансової звітності Фонд здійснює оцінки та припущення, які 

мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та 
тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової 
звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших 
факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами 
яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча 
ці розрахунки базуються на наявній у керівництва КУА інформації про поточні 
події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. 
Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються 
високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають 
велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче. 

 

5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або 

умови, керівництво КУА застосовує судження під час розроблення та застосування 
облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для 
прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова 
звітність: 

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

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

 є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 
 є повною в усіх суттєвих аспектах. 
Під час здійснення судження керівництво КУА посилається на прийнятність 

наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку: 
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а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, 

доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності. 
Під час здійснення судження керівництво КУА враховує найостанніші 

положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які 
застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу 
професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою 
вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 
5.2. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

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

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

 

6. Розкриття інформації щодо використання справедливої  вартості 
6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за 
справедливою вартістю 

Фонд здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 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 

Ринковий Офіційні курси НБУ 
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дорівнює їх номінальній 
вартості 

Депозити (крім 
депозитів до 
запитання) 

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

Дохідний 
(дисконтув
ання 
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 
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Поточні 
зобов’язання 

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

Витратний Контрактні умови, 
ймовірність 
погашення, 
очікувані вихідні 
грошові потоки 

 

 
6.2. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливоївартості» 

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою 
вартістю: 
 
 Балансова вартість Справедлива вартість 

2015 2014 2015 2014 
1 2 3 4 5 

Корпоративні права 19 19 122 19 

Дебіторська заборгованість 1795 1795 1507 1516 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

36 129 36 129 

Кредиторська заборгованість 16 8 16 8 

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

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

 

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

 
7.1. Інші операційні витрати 

 
  

Інші витрати 2015р. 2014р. 
Нарахований резерви сумнівних боргів 11 278 
Інші витрати 2 20 
Всього 13 298 

7.2. Адміністративні витрати   
 2015р. 2014р. 
Матеріальні витрати   
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Витрати на персонал 13 18 
Відрахування на соціальні заходи 4 7 
Винагорода компанії з управляння активами 60 60 

Витрати депозитарним установам 3 3 

Інші адміністративні витрати 51  

Всього адміністративних витрат 114 88 

7.3. Інші доходи та витрати   
 2015 2014 
Нараховані відсотки по наданим позикам 17 0 
Доходи від зміни вартості активів 122 0 
Втрати від зміни вартості активів 19 0 

 
Доходи та витрати по операціях з фінансовими активами (продаж, переоцінка) 

в Звіті про фінансові результати не згортаються , а відображені окремо – в доходах 
відображено доходи від зміни вартості активів, в витратах – втрати від зміни 
вартості активів. 

 
7.4. Інші фінансові інвестиції 
Станом на 31 грудня 2015 року Фондволодіє корпоративними правами, які 

оцінюються по справедливій вартості та відображається як довгостроковіфінансові 
інвестиції. 

 31 грудня 2015 31 грудня 2014 
Корпоративні права 122 19 

 
7.5. Дебіторська заборгованість 
Станом на 31 грудня 2015 року Фондне має поточної дебіторської 

заборгованості. Натомість у наслідок пролонгації у звітному році поточна 
заборгованість відображається як довгострокова дебіторська заборгованість. 
 

 31 грудня 2015 31 грудня 2014 
Довгострокові позики надані (за 
вирахуванням резерву сумнівних 
боргів) 

1507 0 
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Короткострокові позики надані (за 
вирахуванням резерву сумнівних 
боргів) 

0 1516 

Чиста вартість 
торговельної 
дебіторської 
заборгованості 

1507 1516 

Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років відбулося знецінення дебіторської 
заборгованості. 

 31 грудня 2015 31 грудня 2014 
Нарахований резерв сумнівних 
боргів 

11 278 

 
Станом на 31 грудня 2015 року дебіторської заборгованості з простроченим 

терміном погашення нема. 
7.6. Грошові кошти 

Станом на 31.12.2015 року грошові коштита їх еквіваленти складаються з 
грошей на поточних та депозитних рахункахФонду. 
 

 31 грудня 2015 31 грудня 2014 
Поточні  рахунки в банках, в грн. 11 19 
Депозитні рахунки в банках, в грн. 25 110 
Всього 36 129 
 

7.7. Пайовий капітал 
Станом на 31 грудня 2015 року та 31 грудня 2014 року зареєстрований капітал 

Фондускладав2500 тис. грн. Неоплачений капітал складає 838 тис. грн. 

7.8. Короткострокові забезпечення 
Короткострокові забезпечення Фонду складаються з резерву на оплату 

відпусток та резерву майбутніх платежів. Залишки резервів на звітні дати наступні: 
 

 31 грудня 2015 31 грудня 2014 
Резерв відпусток 3 2 

Резерв майбутніх платежів 8 0 

Всього 11 2 

Протягом звітного року Фонд використало резерв на оплату відпусток не 
використовувався.  
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7.9. Торговельна та інша кредиторська заборгованість 
Торговельна та інша кредиторська заборгованість представлена наступним 

чином: 

  31 грудня 
2015 

31 грудня 
2014 

Поточна торгівельна кредиторська 
заборгованість 

 5 6 

Розрахунки з бюджетом  0 0 

Заробітна плата та соціальні внески  0 0 
Всього кредиторська 
заборгованість 

 5 6 

8. Розкриття іншої інформації 
8.1 Умовні зобов'язання. 

8.1.1. Оподаткування 
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які 

дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що 
склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи 
довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни 
піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва КУА 
економічної діяльності Фонду, ймовірно, що Фонд змушений буде сплатити 
додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість 
фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий 
рівень цін на угоди. На думку керівництва КУА Фонд сплатив усі податки, тому 
фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти 
можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років. 

8.1.2. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових 
активів 

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, і як результат, 
економічної нестабільності, що має місце на дату балансу, існує ймовірність того, 
що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході 
звичайної діяльності Фонду. 

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності 
заходів, які знаходяться поза зоною контролю Фонду. Ступінь повернення 
дебіторської заборгованості Фонду визначається на підставі обставин та 
інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва КУА, виходячи з 
наявних обставин та інформації, якою Фонд володіє на дату балансу, додатковий 
резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен. 
8.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони 

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: 
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 підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або 
перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем 
разом з Фондом; 

 асоційовані компанії; 
 спільні підприємства, у яких Фонд є контролюючим учасником; 
 члени провідного управлінського персоналу Фонду; 
 близькі родичі особи, зазначеної вище; 
 компанії, що контролюють Фонду, або здійснюють суттєвий вплив, або 

мають суттєвий відсоток голосів у Фонді; 
 програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Фонду або 

будь-якого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною 
Фонду. 
Пов’язаними особами Фонду є: 

- ТОВ «Квартал-Інвест» (35136776) 
- ТОВ «Квартал-В» (33212445) 
- Голова наглядової ради КІФ  Кокошинський Г.П. 

 
Операцій з пов’язаними особами в 2014-2015 рокахФонд не проводив.  

8.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками 
Керівництво КУА визнає, що діяльність Фонду пов’язана з ризиками і вартість 

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

8.3.1. 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. 

Основністатті, у зв'язку з якимиуФондувиникаєкредитнийризик, 
цегрошовікошти.  

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом КУА є оцінка 
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги 
та будь-яка інша доступна інформація. 

8.3.2. Ринковий ризик 
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні 

грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін 
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ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, 
валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з 
ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та 
валютних курсів. Фонднаражатиметься 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 Фонд використовує диверсифікацію активів та 
дотримання лімітів на вкладення у  фінансові інструменти. 

Станом на кінець 2015 року Фонд не мало активів, які чутливі і підпадають під 
цінові ризики, тому потенційні зміни не вимірювались. 

За станом на кінецьзвітногоперіодууФонду не 
булофінансовихактивівзізмінами цін внаслідок ринкового коливання. 

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 
потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних 
курсів. 

Оскільки Фонд не мало активів в іноземній валюті, то активи не були 
чутливими до валютного ризику і потенційні зміни не вимірювались 

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

Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок 
у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи 
України, керівництво КУА контролює частку активів, розміщених у боргових 
зобов’язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. 
Керівництво КУА здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх 
максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Фонд має 
намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою 
ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу 
можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових 
інструментів. 

В зв’язку з відсутністю банківських депозитів  в активах Фондупотенційні 
зміни по даному активу не вимірювались. 

8.3.3. Ризик ліквідності 
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Ризик ліквідності – ризик того, що Фонд матиме труднощі при виконанні 
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом 
поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.  

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

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями 
Фонду в розрізі строків погашення представлена наступним чином:  

Рік, що 
закінчився 31 

грудня 2015 року 

До 1 
місяця 

Від 1 
місяця 

до 3 
місяців 

Від 3 
місяців до 

1 року 

Від 1 
року до 
5 років 

Більше 
5 років 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 
Торговельна та 
інша 
кредиторська 
заборгованість 

5 - - - - 5 

Всього 5 - - -- - 5 
Рік, що 

закінчився 31 
грудня 2014 

року 

До 1 
місяця 

Від 1 
місяця 

до 3 
місяців 

Від 3 
місяців 

до 1 року 

Від 1 
року 
до 5 

років 

Більше 
5 років 

Всього 

Торговельна та 
інша 
кредиторська 
заборгованість 

6 - - - - 6 

Всього 6 - - - - 6 

 
8.4. Управління капіталом 

Фонд здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: 
 зберегти спроможність Фонду продовжувати свою діяльність так, щоб 

воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Фонду та виплати іншим 
зацікавленим сторонам; 

 забезпечити належний прибуток учасникам Фонду завдяки встановленню 
цін на послуги Фонду, що відповідають рівню ризику. 

Керівництво КУА здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. 
При цьому керівництво КУА аналізує вартість капіталу та притаманні його 
складовим ризики. На основі отриманих висновків Фонд здійснює регулювання 
капіталу шляхом реалізації інвестиційних сертифікатів. 

За результатами діяльності 2015 р. власний капітал Фонду зменшився на 7 
тис. грн. та станом на 31.12.2015р. становить 1649 тис. грн.  
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