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ВСТУП
У статті розглянута організація обліку інвестиційної

діяльності та його особливості у інститут спільного інве#
стування. Це досить нове і недосліджене питання, що
пов'язано з досить коротким проміжком часу існування
інститутів спільного інвестування на Україні. Проблема
поглиблюється тим, що на сучасному етапі розвитку
економіки діяльність інститутів спільного інвестування
розвинена недостатньо, проте, незважаючи на це, в роз#
винутих країнах світу це досить широко представлений
фінансовий інструмент. Тому організація обліку інсти#
тутів спільного інвестування є важливим та перспектив#
ним напрямом розвитку фінансової системи України.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою статті є вивчення і дослідження проблем, по#

в'язаних з організацією обліку інвестиційної діяльності
інститутів спільного інвестування. Для досягнення по#
ставленої мети використано аналітичний метод, метод
провідної ланки, та дані чинної законодавчо#норматив#
ної бази.

РЕЗУЛЬТАТИ
ІСІ самостійно організовують обліковий процес інве#

стиційної діяльності з метою формування єдиної мето#
дологічної основи, яка забезпечується вимогами чинної
законодавчо#нормативної бази. Ця база складається як
з документів регулювання інвестиційної діяльності, діяль#
ності ІСІ взагалі та документів, що формують систему
обліку в ІСІ. Серед основних з другої частини вказаних
документів слід відзначити документи загального призна#
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чення щодо методології відображення в бухгалтерсько#
му обліку інформації про фінансові інвестиції і фінансові
інструменти та її розкриття у фінансовій звітності —
П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", П(С)БО 13 "Фінансові
інструменти" — та документи, спеціально призначені для
регулювання бухгалтерського обліку діяльності ІСІ: "По#
ложення про склад та структуру активів інституту спільно#
го інвестування", "Положення про особливості бухгал#
терського обліку операцій інститутів спільного інвесту#
вання", "Методичні рекомендації з бухгалтерського об#
ліку операцій інститутів спільного інвестування".

Щодо спеціальної літератури з питань обліку фінан#
сових інвестицій, то існує достатня кількість навчальної
літератури, що на належному рівні висвітлює відповідні
матеріали, але взагалі, тобто без врахування специфі#
ки діяльності організацій інвестиційного напряму. З цієї
точки зору слід відзначити лише видання Київського
інституту розвитку фондового ринку Київського націо#
нального економічного університету — Бухгалтерський
облік діяльності інститутів спільного інвестування: Ме#
тодичні рекомендації з обліку основних операцій (ав#
тори — Леонов Д.А., Торопіна Н.Є.).

Синтетичний бухгалтерський облік фінансових
інструментів передбачає групування їх на фінансові ак#
тиви, фінансові зобов'язання, інструменти власного ка#
піталу і похідні фінансові інструменти.

З точки зору бухгалтерського обліку під фінансо#
вим інструментом розуміють будь#який договір, в ре#
зультаті якого одночасно виникають фінансовий актів
у одного підприємства та фінансове зобов'язання у
іншого.
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 До фінансових відносяться достатньо різноманітні
активи:

— грошові кошти як засіб обміну і основа, за якою
всі угоди оцінюються та відображаються у звітності;

— договірне право на отримання грошових коштів
або іншого фінансового активу від іншого підприємства,
наприклад, грошовий депозит у фінансовій установі,
який являє собою договірне право вкладника отримати
грошові кошти з цієї установи або виписати чек на зали#
шок рахунка на користь кредитора для платежів по
фінансовому зобов'язанню;

— договірне право на обмін фінансових інстру#
ментів з іншим підприємством на потенційно вигідних
умовах;

— пайовий інструмент іншого підприємства у виг#
ляді будь#якого договору, який підтверджує право на
частину активів цього підприємства, за відрахуванням
всіх його зобов'язань.

До фінансових відносяться зобов'язання щодо:
— надання грошових коштів або будь#якого фінан#

сового активу іншому підприємству;
— обміну фінансових інструментів з іншим підпри#

ємством на потенційно невигідних умовах.
Під інструментами власного капіталу розуміють кон#

тракти, які підтверджують право лише на залишкову ча#
стину в активах підприємства після вирахування всіх
його зобов'язань.

 Під похідним розуміють фінансовий інструмент,
який має три наступні характеристики: він погашаєть#
ся на майбутню дату; його вартість змінюється відпов#
ідно до змін встановленої ставки відсотка, курсу цінних
паперів, валютних курсів, індексу цін, показника кре#
дитного рейтингу чи кредитного індексу або інших
змінних, що є основними; він не вимагає початкових
інвестицій.

Відповідно вимог П(С)БО 13 як фінансові можуть
бути класифіковані такі активи ІСІ: грошові кошти (без
обмежень для використання) та грошові еквіваленти;
дебіторська заборгованість за реалізовані інші активи,
роботи, послуги, надані кошти безпосередньо боржни#
кові і не призначені для перепродажу; фінансові інвес#
тиції, що утримаються до погашення, тобто активи з
фінансовими платежами, які підлягають визначенню, а
також фіксованим терміном погашення; фінансові ак#
тиви, призначені для перепродажу, тобто для подаль#
шої реалізації з метою отримання прибутку від корот#
котермінових коливань його ціни та/або винагороди
посередника; векселі до отримання; інвестиції в інстру#
менти власного капіталу; інвестиції в боргові інструмен#
ти; похідні активи.

Як фінансові визнаються дві категорії зобов'язань:
фінансові зобов'язання, призначенні для перепродажу,
тобто які виникли внаслідок випуску фінансового інстру#
мента і утримуються з метою подальшого продажу для
отримання прибутку від короткотермінових коливань
його ціни та/або винагороди посередника; інші фінан#
сові зобов'язання.

 Розпливчастість формулювання "інші фінансові
зобов'язання" не відповідає завданням їх обліку,
якими є точність і достовірність інформації про стан
фінансових зобов'язань для прийняття обгрунтова#
них управлінських рішень користувачами, і тому зу#

мовлює необхідність окремого пояснення щодо
можливих складових цієї категорії з точки зору бух#
галтерського обліку зобов'язань, визначених як інші
фінансові.

 На наш погляд, до складу інших фінансових слід
віднести таки види заборгованості ІСІ, які обліковують#
ся у класах довгострокових і короткострокових зобо#
в'язань:

— кредиторську заборгованість, зумовлену кон#
трактним правом за товарними операціями;

— кредиторську заборгованість за виданими век#
селями, випущеними і сплаченими облігаціями та інши#
ми борговими цінними паперами, що підлягають оплаті
фінансовими активами;

— кредиторську заборгованість, зумовлену кон#
трактним правом за позикою та фінансовою орендою;

— кредиторську заборгованість за емітовані та ре#
алізовані акції підприємства;

— умовні зобов'язання за гарантіями та різними
іншими підставами, які зумовлюються будь#якими май#
бутніми подіями;

— зобов'язання за привілейованими акціями, які
підлягають обов'язковому викупу.

 Для організації обліку наведених складових інших
фінансових зобов'язань доцільно доповнити облікову
політику підприємства концептуальними положеннями
обліку інших фінансових зобов'язань. Дослідження
теорії і практики формування облікової політики під#
приємства дозволяють надати пропозиції щодо вклю#
чення в облікову політику таких елементів:

 1) додаткові аналітичні рахунки до рахунків і суб#
рахунків, на яких обліковуються наведені складові
інших фінансових зобов'язань;

2) правила документообігу і способи обробки ін#
формації про інші фінансові зобов'язання;

3) перелік посадових осіб, відповідальних за фор#
мування даних аналітичного обліку щодо інших фінан#
сових зобов'язань;

4) порядок проведення інвентаризації стану обліку
інших фінансових зобов'язань.

Основні питання бухгалтерського обліку та фінан#
сового звітування щодо фінансових інструментів, а та#
кож вимоги щодо розкриття інформації регулюються
П(С)БО 13, базові положення якого побудовані на
МСФЗ 32 і 33. При загальній відповідності змісту вітчиз#
няного і міжнародних нормативних документів слід
відзначити відмінності у вимогах стосовно розкриття
інформації.

 Так, згідно з вимогами МСФЗ 32, які мають пере#
важно рекомендаційний характер, метою розкриття
інформації є подання даних, які сприяють розумінню
значення фінансових інструментів для оцінювання
фінансового стану, визначення результатів діяльності
та руху грошових коштів підприємства, а також допо#
мога в оцінюванні суми, термінів та ймовірності майбут#
нього руху грошових коштів, пов'язаних з цими інстру#
ментами. При цьому не визначено однозначно формат
інформації, яку необхідно розкрити, та її розміщення у
фінансовій звітності. Тому розкриття інформації може
поєднувати як описову, так і формалізовану кількісну
частини, що відповідає характеру інструментів та їх зна#
ченню для підприємства.
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Згідно з вимогами П(С)БО 13, які мають переважно
директивний характер, дані про фінансові інструменти
мають бути розкриті у формах №1 "Баланс" та №5 "При#
мітки до фінансової звітності" фінансовій звітності
підприємства.

Зокрема, П(С)БО 12 передбачає наведення у при#
мітках до фінансової звітності такої достатньо розгор#
нутої інформації: балансової вартості фінансових інве#
стицій, що враховуються як довгострокові фінансові
інвестиції, які обліковуються за методом участі в капі#
талі інших підприємств, з розподілом на інвестиції в асо#
ційовані і дочірні підприємства та у спільну діяльність із
створенням юридичної особи; фінансових інвестицій,
що враховуються як інші довгострокові та поточні
фінансові інвестиції за собівартістю, справедливою вар#
тістю та за амортизованою собівартістю; підставами для
визначення справедливої вартості фінансових інвес#
тицій; доходів та втрат від змін справедливої вартості
фінансових інвестицій у звітному періоді. Учасник
спільної діяльності, який здійснює за нею контроль, та#
кож наводить таку додаткову інформацію: загальну
суму зобов'язань щодо його часток у спільній діяль#
ності; суму зобов'язань інвестиційного плану щодо його
часток у спільній діяльності та його частки в загальних
з іншими учасниками зобов'язаннях; суму своєї частки
в зобов'язаннях інвестиційного плану спільної діяль#
ності.

У свою чергу, П(С)БО 13 передбачає наведення у
примітках до фінансової звітності деталізованих даних
по кожному класу фінансових активів, фінансових зо#
бов'язань та інструментів власного капіталу про: види
та суму фінансових інструментів, терміни та умови, які
можуть впливати на їх суму, розподіл у часі та визна#
ченість майбутніх грошових потоків; елементи обліко#
вої політики стосовно методів визнання і оцінки фінан#
сових інструментів.

Для кожного класу визнаних і невизнаних фінансо#
вих активів і зобов'язань наводиться інформація про їх
справедливу вартість. Якщо справедливу вартість дос#
товірно визначити неможливо, то про це разом з відо#
мостями про основні характеристики фінансового ін#
струмента, які впливають на його справедливу вартість,
зазначається у примітках до фінансової звітності.

У випадку відображення підприємством одного або
кількох фінансових активів за вартістю, що перевищує
їх справедливу вартість, то наводяться дані про балан#
сову або справедливу вартість окремих активів або
відповідних груп цих активів та причини, які вплинули
на прийняття рішення про відмову від зниження балан#
сової вартості до справедливої, включаючи причини
впевненості у тому, що балансову вартість буде компен#
совано.

При практичному звітуванні підприємства, незважа#
ючи на вимоги П(С)БО 12 та 13, зазвичай не включають
описову інформацію до своєї фінансової звітності, і все
розкриття відповідної інформації обмежується даними
про довгострокові фінансові інвестиції, які обліковують#
ся за методом участі в капіталі інших підприємств, та
про інші фінансові інвестиції, а також про поточні фінан#
сові інвестиції.

З наведеного переліку кількісних характеристик
можна зробити висновок про наявність об'єктивних

труднощів для користувачів фінансової звітності щодо
можливості дослідження інформації про фінансові
інструменти та оцінки їх значення для фінансового ста#
ну та результатів діяльності підприємства. Цей факт є
особливо суттєвим для ІСІ.

Тому формування описової інформації ІСІ до своєї
фінансової звітності з наведенням даних відповідно ви#
могам П(С)БО стосовно розкриття інформації про
фінансові інструменти є важливою умовою зацікавлен#
ня та можливого залучення більшого кола користувачів
фінансової звітності з числа потенційних крупних інве#
сторів — юридичних осіб. У свою чергу, необхідною
умовою для формування відповідної інформаційної
бази має бути організація аналітичного обліку фінан#
сових інструментів необхідного і достатнього рівнів де#
талізації, що дозволить в бухгалтерському обліку і
фінансовій звітності мати достовірні дані відповідно до
вимог П(С)БО.

ВИСНОВКИ
Послуги інститутів спільного інвестування на фінан#

совому ринку України набувають ваги та економічної
цінності на сучасному етапі розвитку економіки. Удос#
коналення організації бухгалтерського обліку інвести#
ційної діяльності інститутів спільного інвестування дає
змогу формувати та підтримувати імідж в економічно#
му середовищі. Це вимагає уточнення і конкретизації
деяких положень бухгалтерського обліку, а саме:
П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції", П(С)БО 13 "Фінансові
інструменти" — та документів, спеціально призначених
для регулювання бухгалтерського обліку діяльності ІСІ:
"Положення про склад та структуру активів інститутів
спільного інвестування", "Положення про особливості
бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного
інвестування", "Методичні рекомендації з бухгалтерсь#
кого обліку операцій інститутів спільного інвестування".
Наведені дані засвідчують про позитивні застосування
та впровадження удосконаленої організації бухгал#
терського обліку в інвестиційній діяльності, що сприя#
тиме високоефективному їх функціонуванню та розвит#
ку у динамічних сучасних умовах.
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