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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перед економікою України стоїть гостра проблема ви!

живання, збалансування торгівельного балансу та подаль!

шого розвитку. Всі уряди декларують необхідність її струк!

турної перебудови. Одним з можливих напрямів називають

розвиток ІТ!галузі, яку неодноразово називали рушійною

силою розвитку економіки України. Протягом останніх років

галузь інформаційних технологій вийшла на передові по!

зиції. За даними Держкомстату України за 2013 рік обсяг

реалізованих послуг у сфері комп'ютерного програмуван!

ня та інших послуг у сфері інформатизації склав 11,4 млрд

грн., що на 17,5% більше ніж у 2012 році та становив 3,8%

від загального обсягу реалізованих послуг [2]. Розвиток

даної галузі неможливий без інновацій, а вони неможливі

без капіталовкладень. Дані капіталовкладення мають вели!

кий ризик, але й велику віддачу у разі успіху. Ризикове інве!

стування (англ. мовою — venture capital investment) є запо!
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рукою інноваційного розвитку. Саме завдяки йому з'явили!

ся такі гіганти, як Apple, Intel, Microsoft, Google та інші світові

лідери ІТ!сектору.

Кількість вітчизняних венчурних фондів за попередні

роки зростає, але їх середня доходність неухильно зни!

жується [9, с. 9]. У такій ситуації постає питання про ефек!

тивність використання капіталу. При цьому у світі венчур!

ний капітал відрізняється підвищеним рівнем ризику, але є

значно дохіднішим кредитних банківських ставок [5, с. 35].

В Україні існує проблема малого використання венчурного

капіталу, що негативно впливає на інноваційний розвиток

України [1, с. 21]. Актуальною в такій ситуації стає побудо!

ва ефективної системи управління суб'єктами венчурного

інвестування в цілому та системи обліку зокрема. Належне

обліково!аналітичне забезпечення венчурного інвестуван!

ня є одним з факторів подальшого існування та розвитку

будь!якої венчурної компанії. В результаті досить актуаль!
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ними стають питання комплексного розв'язання задач ство!

рення бухгалтерського обліку венчурної діяльності в умо!

вах ризику та невизначеності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми розвитку венчурного інвестування в Ук!

раїні висвітлювали в свої працях такі вчені, як Варналій З.С.

[1], Зінченко О.А. [3], Зянько В.В. [4], Лапко О.О. [5], Петрук

О.М. [7], Савченко В.Ф. [9] та багато інших.

Якщо загальний економічний механізм венчурного інве!

стування є досить популярним об'єктом дослідження, то

питанням бухгалтерського обліку венчурного інвестування

приділялася мала увага. Так, природу венчурного фінансу!

вання в обліковому аспекті, а також методичні аспекти бух!

галтерського обліку венчурної діяльності в Україні дослід!

жувала зокрема Яковець Г.Ю. [11]. Серед зарубіжних дос!

лідників можна виділити роботи Мініної Н.В. [6] та Сисоєвої

І.В. [10].

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле!

ми. Всі роботи попередників свідчать про значимість та акту!

альність досліджень у сфері бухгалтерського обліку венчур!

них інвестицій. Недостатньо дослідженими залишаються пи!

тання, пов'язані з організаційно!методичним забезпеченням

бухгалтерського обліку венчурного інвестування. На сьогодні

відсутні належні інструктивні та методичні матеріали з орган!

ізації обліку діяльності венчурних фондів, венчурних

підприємств та управляючих компаній. Отже, існує потреба

здійснити дослідження особливостей венчурного фінансуван!

ня та їх впливу на бухгалтерський обліку інвестора.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є на основі дослідження природи венчур!

ної діяльності визначити основні господарські процеси, які

відбуваються за етапами венчурного інвестування у підприє!

мства!інвестора; встановити, як особливості процесу венчур!

ного інвестування впливають на бухгалтерський облік

підприємства!інвестора; визначити можливі напрями по!

дальших досліджень з метою його удосконалення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Суб'єктами венчурного інвестування є інвестор (або

інвестиційний комітет), венчурні капіталісти та підприємства!

реципієнти [11, с. 174]. Підприємство!реципієнт, що є об!

'єктом інвестиції, здійснює інвестиційний (інноваційний) про!

ект, веде облік отриманих коштів та їх джерел.

Венчурний капіталіст — це посередник між "колектив!

ними" інвесторами і підприємцем [8, с. 2]. У ролі венчурно!

го капіталіста може виступати інвестиційний (венчурний)

фонд (компанія). З одного боку, венчурний капіталіст са!

мостійно ухвалює рішення про вибір того або іншого об'єкту

для внесення інвестицій, бере участь у роботі ради дирек!

торів і всіляко сприяє зростанню і розширенню бізнесу цієї

компанії. З іншого — остаточне рішення про здійснення інве!

стицій приймає інвестиційний комітет, що представляє інте!

реси інвесторів. Таким чином, можна виділити дві категорії

інвесторів при венчурному інвестуванні:

1. Інвестор (власник венчурного капіталу), що є пред!

ставником колективних інтересів у вигляді венчурного фон!

ду, інвестиційної компанії. Веде облік зібраних та інвесто!

ваних коштів. Об'єктів інвестицій має декілька, учасників!

донорів фонду — також декілька.

2. Інвестор (власник венчурного капіталу), що є пред!

ставником особистих інтересів у вигляді підприємства. Веде

облік інвестованих коштів. Об'єктів інвестицій небагато, або

один.

У першому випадку венчурний фонд (компанія) акуму!

лює в собі кошти інших інвесторів та здійснює ризикові інве!

стиції в інноваційні підприємства. У другому випадку само!

стійний інвестор діє на власний ризик, вкладаючи кошти в

інноваційний проект або проекти. В першому випадку, це

систематична діяльність, яка є основною діяльністю, коли

існує потреба в аналітичному обліку самих інвестицій, зміни

їх вартості в постінвестиційний період, оцінці їх ефектив!

ності. Це повинно здійснюватися за єдиними принципами,

єдиною методичною основою. Крім того, у таких

підприємств є необхідність вести аналітичний облік коштів

своїх учасників!вкладників, засновників у вигляді статутно!

го, пайового капіталу, облігацій, довгострокових зобов'я!

зань, цільового фінансування тощо. У другому ж випадку

— це скоріше за все одиничні випадки, такі підприємства не

мають значного портфелю інвестицій, а тому це спрощує

облік. Дане дослідження, в першу чергу, стосується першої

категорії інвесторів — венчурних капіталістів, хоча резуль!

тати дослідження підходять і можуть бути застосованими і

другою категорією інвесторів.

Розглянемо основні властивості процесу венчурного

інвестування та можливий їх вплив на бухгалтерський облік

інвеститора:

1) відсутність вимог до реципієнта капіталу щодо надан!

ня гарантій повернення інвестицій [3, с. 266]. Вкладення

капіталу в венчурне підприємство не забезпечується майно!

вими заощадженнями чи активами підприємства [10, с. 5]. З

точки зору обліку це означає відсутність необхідності вико!

ристання рахунків наданих чи отриманих гарантій та зобов!

'язань;

2) венчурне інвестування є довгостроковим, а тому вен!

чурні інвестиції належать до довгострокових фінансових

інвестицій з високим ступенем ризику в акції новостворе!

них інноваційно!технологічних фірм (або венчурних

підприємств) [4, с. 102]. Такий строк інвестування може бути

від 3 до 7 років [3, с. 266]. Для обліку це означає, що вен!

чурна інвестиція класифікується як довгострокова фінансо!

ва інвестиція. У інвестора виникає частка в статутному капі!

талі об'єкта інвестування, для обліку якої використовують!

ся спеціальні рахунки довгострокових фінансових інвес!

тицій;

3) кошти спрямовуються або в статутний капітал, або

надаються у формі інвестиційного кредиту [4, с. 102]. Інвес!

тиційний кредит — це цільовий кредит на купівлю основних

засобів для модернізації та розширення вже існуючого

бізнесу. При кредитуванні об'єктом оцінки, насамперед,

виступає не позичальник, а його інвестиційні наміри (інвес!

тиційний проект). Отже, для реципієнта коштів у першому

випадку отримані кошти стають частиною власного капіта!

лу, а у другому випадку — частиною довгострокових зобо!

в'язань. Для інвестора відповідно такі капіталовкладення об!

ліковуються як довгострокові фінансові інвестиції (якщо

вкладення відбулися в статутний капітал) або як довгостро!

кова дебіторська заборгованість (якщо вкладення відбули!

ся у вигляді інвестиційного кредиту). Таким чином, у інвес!

тора можливе також використання рахунків обліку довгос!

трокової дебіторської заборгованості, якщо кошти були

надані у формі інвестиційного кредиту;

4) процес венчурного інвестування включає в себе ряд

кроків, які необхідно узгоджено здійснювати компанії і вен!

чурному інвестору [4, с. 102]. Таким чином, облік процесу

венчурного інвестування не зводиться лише до обліку дов!

гострокових фінансових інвестицій. Більш детально етапи

венчурного інвестування та вимоги по кожному з них перед

обліково!аналітичною системою підприємства!інвестора

наведено в таблиці 1;

5) протягом 3—4 років інвестор (венчурний фонд) бере

участь в управлінні венчурним підприємством [10, с. 5]. Це

означає, що інвестор стає підприємством, яке прямо або

опосередковано здійснює контроль над підприємством або

суттєво впливає на його діяльність. Під визначенням суттє!
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вого впливу в ПСБО 12 "Фінансові інвестиції" та МСБО 28

"Інвестиції в асоційовані підприємства" зокрема вказується

можливість участі у прийнятті рішень;

6) вкладення капіталу зазвичай перевищують 20% ста!

тутного капіталу об'єкта інвестування [10, с. 5]. Такі вкла!

дення також дають можливість суттєвого впливу на

діяльність об'єкта інвестування. Відповідно до уже згада!

ного ПСБО 12 та МСБО 28 суттєвий вплив зокрема перед!

бачає володіння двадцятьма або більше відсотками акцій

(статутного капіталу) підприємства;

7) венчурні фонди формують джерела венчурного капі!

талу за рахунок: приватних інвесторів, нефінансових корпо!

рацій, благодійних фондів, пенсійних фондів, комерційних та

інвестиційних банків, страхових компаній, коштів державних

програм підтримки бізнесу [10, с. 5]. Це вимагає від венчур!

ного фонду (компанії) побудованої аналітики щодо отрима!

них внесків. При цьому в залежності від організаційно!пра!

вової форми фонду та сутності цих внесків вони можуть бути

частиною статутного або пайового капіталу, або частиною

довгострокових зобов'язань чи цільового фінансування.

Розглянуті в таблиці 1 вимоги до обліково!аналітичної

системи підприємства!інвестора, вимагають існування спец!

іального методологічного та методичного забезпечення

обліку процесу венчурного інвестування. До нього можна

віднести концептуальні засади, принципи бухгалтерського

обліку, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінан!

сову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996!14, Закон

України "Про інститути спільного інвестування" від

05.07.2012 № 5080!VI, Концептуальну основа МСФЗ, НПСБО

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", НПСБО 2 "Кон!

солідована фінансова звітність", ПСБО 12 "Фінансові інве!

стиції", МСБО 1 "Подання фінансової звітності", МСБО 28

"Інвестиції в асоційовані підприємства", МСФЗ 10 "Консол!

ідована фінансова звітність", МСФЗ 11 "Спільна діяльність",

Положення про особливості бухгалтерського обліку опе!

рацій інститутів спільного інвестування, затверджене рішен!

ням НКЦПФР від 26.11.2013 № 2669.

Впливають особливості венчурного інвестування і на сис!

тему бухгалтерського обліку підприємства!інвестора крізь при!

зму чотирьох методів бухгалтерського обліку: спостережен!

ня, вимірювання, групування і систематизація, узагальнення.

 Спостереження в бухгалтерському обліку проводить!

ся за допомогою документування та інвентаризації. Так,

первинне документування підприємства!інвестора вимагає

врахування специфіки венчурного інвестування. До таких

документів можна віднести: платіжні доручення, банківські

виписки, виписки з депозитарію цінних паперів, сертифіка!

ти, накладні, акти оцінки, акти наданих послуг/виконаних

робіт, витяги зі статутів, акти інвентаризації фінансових інве!

стицій тощо. Згадані акти мають відображати процеси пе!

редінвестиційного дослідження (отримані юридичні, ауди!

торські, інші консультаційні послуги), внесення інвестицій!

них коштів.

Вимірювання в бухгалтерському обліку здійснюється за

допомогою оцінки та калькулювання. Методи оцінки фінан!

сових інвестицій відповідно до облікових стандартів включать

в себе: метод участі в капіталі, оцінку за справедливою варт!

істю, оцінку за первісною вартістю. Через те, що венчурні інве!

стиції, як уже було розглянуто раніше, передбачають отри!

мання суттєвого впливу або контролю над об'єктом інвесту!

вання, то метод участі в капіталі стає пріоритетним в обліку

венчурних інвестицій. При калькулюванні вартості наданих

послуг єдино можливим стає позамовний метод калькулю!

вання (щодо послуг з оцінки об'єкта інвестиції), бо кожний з

проектів є унікальним.

Групування і систематизація здійснюється да допомо!

гою бухгалтерських рахунків та подвійного запису. Рахун!

ки бухгалтерського обліку, які використовуються для обліку

венчурних інвестицій, можуть бути такими: 14 "Довгостро!

кові фінансові інвестиції", 18 "Довгострокова дебіторська

заборгованість", 40 "Зареєстрований (пайовий)" капітал", 48

"Цільове фінансування та цільові надходження", 52 "Дов!

гострокові зобов'язання за облігаціями", 92 "Адміністра!

тивні витрати", 73 "Інші фінансові доходи", 72 "Дохід від

участі в капіталі", 96 "Втрати від участі в капіталі", 95 "Фінан!

сові витрати". Даний перелік, звичайно, не є вичерпним, але

саме дані рахунки відображають специфіку обліку венчур!

ного інвестування. На сьогодні немає розроблених методич!

них рекомендацій щодо обліку інвестицій, які містили б пе!

релік можливих бухгалтерських проведень, порядок засто!

сування методу участі в капіталі.

Узагальнення в бухгалтерському обліку здійснюється

за допомогою балансу і звітності. Баланс підприємства!інве!

стора характерною особливістю має розкриття у складі нео!

боротних активів довгострокових фінансових інвестицій та

джерел коштів на їх здійснення у складі власного капіталу.

Враховуючи високу ймовірність контролю об'єкта інвес!

тицій, цілком можливим є складання консолідованого ба!
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Таблиця 1. Етапи венчурного інвестування та вимоги до системи бухгалтерського обліку
підприємства�інвестора
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лансу. У разі якщо інвестор є акціонерним товариством, то

складання консолідованого балансу є обов'язковим.

Інша фінансова звітність підприємства!інвестора, в свою

чергу, матиме свої особливості. В першу чергу, це стосуєть!

ся звіту про фінансові результати. При застосуванні методу

участі в капіталі з'являється необхідність заповнення рядків

"Втрати від участі в капіталі", "Доходи від участі в капіталі"

та складання відповідних приміток. Інші звіти не матимуть

відмінностей від звітів звичайних підприємств. Також, як уже

зазначалось, ймовірною стає необхідність складання кон!

солідованої фінансової звітності.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
На основі проведеного дослідження можна зробити такі

висновки:

— вкладання коштів у венчурне підприємство може

відбуватися бути у формі інвестиції (з отриманням частки у

статутному капіталі) або інвестиційного кредиту;

— венчурні інвестиції є довгостроковими фінансовими

інвестиціями з високим ризиком, що й визначає порядок їх

обліку, відповідне методологічне та методичне забезпечен!

ня;

— методологічне та методичне забезпечення обліку

венчурних інвестицій є недосконалим, бо відсутні методичні

рекомендації, які б містили базові бухгалтерські проведен!

ня з обліку фінансових інвестицій, порядок застосування

методу участі в капіталі.

Перспективним є подальше дослідження методологіч!

ного і методичного забезпечення бухгалтерського обліку

венчурного інвестування, його аналітичного забезпечення,

порядку застосування методу участі в капіталі.
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