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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах необхідності активізації інвестиційних про"

цесів в економіці України та її структурної перебудови

актуальними стають питання пошуку інноваційних сфер
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Визначено основоположні принципи бухгалтерського обліку та складання фінансової

звітності, які впливають на облік венчурного інвестування. Серед них названо: імовірність май"

бутньої економічної вигоди, доречність, правдиве подання, суттєвість, достовірність оцінки,

обачність, послідовність, повне висвітлення. Розглянуто, як впливають зазначені принципи на

облікові процедури. Наведено особливості венчурного інвестування, які треба врахувати в ме"

тодологічній і методичній базі їх обліку. Названо основні стандарти бухгалтерського обліку та

фінансової звітності, які стосуються обліку венчурного інвестування. Метод участі в капіталі

визначений як основний метод обліку венчурних фінансових інвестицій. Визначено склад ме"

тодичного забезпечення бухгалтерського обліку венчурного інвестування: методичні рекомен"

дації, інструкції, положення. Здійснено аналіз деяких положень, зокрема Положення про по"

рядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування. Визначено недо"

ліки існуючого методичного забезпечення.

The article identifies the fundamental principles of accounting and financial statements that

influence accounting of venture investment. Among them are named: the probability of future

economic benefits, relevance, faithful representation, materiality, reliability of measurement,

prudence, conservatism, full coverage. In the article considered how these principles influence on

accounting procedures. The article defines the peculiarities of venture capital investment, which

should be taken into methodological and methodical groundwork of their accounting. The basic

standards of accounting and financial statements related to accounting of venture capital investment

are named. The equity method is defined as the main method of accounting for venture financial

investment. The article defines the composition of methodological groundwork of accounting of

venture capital investment: guidelines, instructions, regulations. The author analyse some

regulations, in particular the "Regulation on the Procedure for Determining the Value of the Net Assets

of Joint Investment Institutions Assets". Shortcomings of the existing methodologies are identified.
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діяльності. Венчурне інвестування є механізмом акти"

візації інноваційного розвитку, проте в умовах України

має низку перешкод для свого розвитку. Так, дослідни"

ки вказають на низький рівень законодавчої бази [1, с.
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268; 5, с. 12]. Методологічне і методичне забезпечення

бухгалтерського обліку венчурного інвестування пев"

ною мірою також є частиною законодавчої бази. За та"

ких обставин доцільним стає його дослідити та запро"

понувати можливі напрями його подальшого розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Серед дослідників методичних, організаційних ас"

пектів бухгалтерського обліку венчурної діяльності в

Україні можна виділити Яковець Г.Ю. [6]. Вона зокре"

ма вказує на необхідність розвитку облікового забез"

печення венчурного інвестування, порядку та методики

оцінки венчурного капіталу в бухгалтерському обліку,

робочого плану рахунків для венчурних інвесторів та

підприємств"реципієнтів щодо обліку венчурного інве"

стування [6 с. 175].

Серед зарубіжних дослідників проблемами обліку

венчурного інвестування займалась Сисоєва І.В. [5].

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Всі роботи попередників свідчать про значимість та

актуальність досліджень у сфері бухгалтерського об"

ліку венчурних інвестицій. Недостатньо дослідженими

залишаються питання, пов'язані з методологічним,

організаційно"методичним забезпеченням бухгалтерсь"

кого обліку венчурного інвестування. На сьогодні

відсутні належні інструктивні та методичні матеріали з

організації обліку діяльності венчурних фондів, венчур"

них підприємств та управляючих компаній. Для розроб"

ки належного методичного забезпечення необхідно

уточнити та виділити основоположні методологічні

принципи його розробки. Отже, існує потреба здійсни"

ти дослідження методологічного і методичного забез"

печення венчурного інвестування та встановити напря"

ми його удосконалення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є на основі природи венчурної діяль"

ності визначити основні методологічні принципи, на яких

слід будувати бухгалтерський облік венчурного інвес"

тування; дослідити стан існуючого методичного забез"

печення його обліку; визначити можливі напрями роз"

витку методологічного і методичного забезпечення об"

ліку венчурного інвестування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Методологічне забезпечення бухгалтерського об"

ліку являє собою концептуальні засади його ведення,

основоположні принципи викладені у відповідних за"

конах, стандартах фінансової звітності або положен"

нях бухгалтерського обліку [3, с. 199]. За своєю об"

ліково"економічною суттю венчурна інвестиція є акти"

вом для венчурного капіталіста, в той час як для

підприємства"реципієнта (об'єкта інвестування) стає

джерелом господарських засобів (частиною статутно"

го капіталу або в окремих випадках — позикового ка"

піталу).

У таблиці 1 наведено основоположні принципи бух"

галтерського обліку та складання фінансової звітності,

які впливають на облікові процедури щодо венчурного

інвестування.

На які облікові процедури впливають описані в таб"

лиці 1 принципи? Щодо першого з них слід зазначити,

що концепція імовірності майбутньої економічної виго"

ди відповідає невизначеності, що характеризує середо"

вище, у якому діє суб'єкт господарювання. Але у випад"

ку наявності значного пакету інвестиційних проектів, як

правило, існує певний ступінь ймовірності зниження їх

вартості, а отже, необхідність визнати витрати, які відоб"

ражають очікуване зменшення економічних вигід. У

такій ситуації виникає доцільність нарахування венчур"

ними капіталістами, які мають великі інвестиційні порт"

Таблиця 1. Основоположні принципи бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності,
які впливають на облік венчурного інвестування
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фелі, певних резервів щодо запобігання ризику змен"

шення їх вартості або використання певних поправоч"

них коефіцієнтів при їх оцінці.

По інших принципах можна зробити такі загальні

висновки щодо їх впливу:

1) має наводитися вичерпна інформація у примітках

до фінансової звітності, яка може вплинути на прийнят"

тя рішень користувачами такої звітності;

2) має використовуватися вичерпна кількість ме"

тодів оцінки, їх застосування має мати якомога менше

суб'єктивних особливостей;

3) методи оцінки мають запобігати завищенню оці"

нки венчурних інвестицій, враховувати усі можливі ри"

зики;

4) методи оцінки, підходи до їх здійснення не по"

винні змінюватися із року в рік, за допомогою чого до"

сягається можливість порівняння вартості венчурної

інвестиції, проведення аналізу ефективності венчурно"

го інвестування.

Зазначені принципи мають врегульовувати облік

венчурного інвестування з урахуванням таких його особ"

ливостей:

— довгостроковий характер (до 10 років) [2, с. 102];

— висока ризиковість інвестування з відсутні"

стю вимог щодо об'єкта інвестування по їх повер"

ненню;

— існування двох форм венчурного інвестування:

вкладення в статутний капітал та інвестиційне кредиту"

вання;

— венчурний фонд бере участь в управлінні об'єк"

том інвестування та має більше 20% частку в його ка"

піталі. Через це об'єкт інвестування та венчурний капі"

таліст є пов'язаними особами, об'єкт інвестування при

цьому є асоційованим підприємством;

— венчурний фонд має декілька пакетів інвестицій,

а також декілька засновників, учасників, що вимагає ве"

дення певної аналітики;

— венчурні компанії (інститути спільного інвесту"

вання), якщо говорити про Україну, створюються у

формі корпоративного (акціонерне товариство) або

пайового фонду (ст. 8 і ст. 41 Закону України "Про

інститути спільного інвестування" від 05.07.2012 №

5080"VI);

— форма акціонерного товариства за ст. 12"1 За"

кону України "Про бухгалтерський облік та фінансо"

ву звітність" вимагає від інвестора застосування

МСФЗ.

Наступним рівнем методологічного забезпечення є

стандарти бухгалтерського обліку. Венчурна інвестиція

є різновидом довгострокової фінансової інвестиції,

тому її облік здійснюється на основі відповідних стан"

дартів (табл. 2).

Стандарти, які наведені в таблиці 2, містять вимоги

щодо розкриття інформації про фінансові інвестиції у

примітках до фінансової звітності, серед яких можна

виділити такі:

— перелік провідних асоційованих, дочірніх і спіль"

них підприємств із зазначенням частки в капіталі та ме"

тодів оцінки, що використовуються для обліку таких

фінансових інвестицій (ПСБО 12);

— узагальнену фінансову інформацію щодо асо"

ційованих підприємств, включаючи сукупні суми ак"

тивів, зобов'язань, доходів та прибутку чи збитку

(МСБО 28).

Такої інформації є недостатньо для врахування ри"

зиковості венчурного інвестування та забезпечення

принципів суттєвості та повного висвітлення.

Для відображення в обліку фінансових інвестицій

венчурного характеру за наведеними вище обліковими

стандартами можливі такі варіанти:

— використання первинної вартості на дату здійс"

нення інвестиції;

— використання інвестором методу участі в капіталі

для обліку інвестицій в асоційовані підприємства на дату

балансу;

— використання інвестором методу участі в капіталі

для обліку спільно контрольованих суб'єктів господа"

рювання (та інших методів обліку спільної діяльності в

залежності від її форми передбачених в МСФЗ 11 та

ПСБО 12);

— складання консолідованої фінансової звітності.

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський

Таблиця 2. Основні стандарти,
які регулюють облік венчурного інвестування
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облік та фінансову звітність в Україні" акціонерні това"

риства мають обов'язково складати консолідовану

фінансову звітність за МСФЗ, якщо мають підконтрольні

підприємства.

Розглянемо, яким чином існуюче методичне забез"

печення обліку венчурного інвестування відповідає ви"

щезазначеним вимогам (табл. 3). Методичне забезпе"

чення бухгалтерського обліку містить у собі тлумачен"

ня законів і стандартів фінансової звітності та бухгал"

терського обліку, методичні вказівки, рекомендації,

інструкції щодо їх застосування або обліку окремих

господарських операцій [3, с. 199].

У таблиці 3 наведено два спеціалізованих доку"

менти. Одним з них є Положення про особливості бух"

галтерського обліку операцій інститутів спільного

інвестування регулює зокрема застосування 401 "Ста"

тутний капітал" для корпоративного інвестиційного

фонду та субрахунку 402 "Пайовий капітал" для пай"

ового інвестиційного фонду. Положення також регу"

лює облік емісійного доходу при розміщенні цінних

паперів, облік викупу цінних паперів та їх повторного

розміщення [9].

Слід зазначити, що підходи до обліку, які опису"

ються в даному положенні, не є чимось новим, ана"

логічні підходи до обліку статутного, пайового, еміс"

ійного доходу використовують усі підприємства Украї"

ни, а не тільки інститути спільного інвестування. Акти"

ви інститутів спільного інвестування відповідно до да"

ного Положення первісно оцінюються та відобража"

ються у бухгалтерському обліку за собівартістю (пер"

вісною вартістю) на дату зарахування активу до скла"

ду активів інституту спільного інвестування. Однак ана"

логічна вимога міститься і в п. 4 ПСБО 12 "Фінансові

інвестиції".

Другим спеціалізованим документом є Положення

про порядок визначення вартості чистих активів інсти"

тутів спільного інвестування. Компанія з управління ак"

тивами розраховує вартість чистих активів окремо за

кожним інститутом спільного інвестування, зокрема ста"

ном на останній календарний день місяця, день скла"

дення інформації щодо діяльності інституту спільного

інвестування (квартальна, річна) [10].

Слід зазначити, що п. 10 даного Положення вказує

на те, що "акції асоційованих і дочірніх підприємств на

дату оцінки відображаються за вартістю, що визначена

відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського

обліку 12 "Фінансові інвестиції" [10]. Даний стандарт,

як уже згадувалось, вказує на необхідність застосуван"

ня у такому випадку методу участі в капіталі.

Визначальним у Положенні [10] є використання

системи понижувальних коефіцієнтів. Дається таке

визначення: "Понижувальний коефіцієнт — ко"

ефіцієнт, що застосовується для визначення вартості

активів, щодо яких існує ймовірність зменшення ко"

рисності активу" [10]. При застосуванні понижуваль"

ного коефіцієнту вартість активу визначається шля"

хом множення балансової вартості таких активів, яка

склалась на дату, що передує даті першого застосу"

вання коефіцієнта, на показник коефіцієнта, який виз"

начений Положенням. Це є проявом принципу імовір"

ності майбутньої економічної вигоди, про який зга"

дувалось у таблиці 1.

Також Положення [10] вказує на те, що компанія з

управління активами зобов'язана дотримуватись обра"

ної методики оцінки активів інститутів спільного інвес"

тування протягом звітного року. Це є проявом принци"

пу послідовності.

Таким чином, аналізуючи існуюче методичне забез"

печення обліку венчурного інвестування, можна поба"

чити, що недостатньо враховані (чи взагалі не врахо"

вані) наступні його особливості:

— висока ризиковість інвестування. Примітки до

звітності мають мати більше інформації про ризики, які

несе інвестор;

— існування двох форм венчурного інвестування:

вкладення в статутний капітал і інвестиційне кредиту"

вання. Про облік інвестиційного кредитування, його

відображення в примітках до фінансової звітності не

зазначається;

— деталізація порядку застосування методу участі

в капіталі як найбільш ймовірного методу обліку вен"

чурної інвестиції;

— наявність декількох інвестиційних пакетів у інве"

стора. Для дотримання можливостей порівняння різних

інвестиційних пакетів по їх ефективності та забезпечен"

ня концептуального принципу правдивого подання не"

обхідна єдина методика оцінки вартості власного капі"

талу (чистих активів) об'єктів інвестування.

Таблиця 3. Методичне забезпечення обліку венчурного інвестування
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
Венчурні інвестиції є довгостроковими фінансови"

ми інвестиціями з високим ризиком, які зазвичай дають

можливість управління об'єктом інвестування, що й ви"

значає порядок їх обліку, відповідне методологічне та

методичне забезпечення.

Методологічне і методичне забезпечення обліку

венчурних інвестицій є недосконалим. Існує потреба у

створенні методичних рекомендацій з обліку венчур"

ного інвестування (чи більш широко — довгостроко"

вих фінансових інвестицій), які б містили бухгалтерські

проведення з обліку фінансових інвестицій, детальний

порядок застосування методів їх оцінки (за справед"

ливою вартістю, за методом участі в капіталі). В таких

методичних рекомендаціях необхідно приділити увагу

розкриттю ризиків застосування методу участі в капі"

талі, детальному розкриттю доречної та суттєвої

інформації у примітках до фінансової звітності інвес"

тора.

Перспективним є подальше дослідження засто"

сування методу участі в капіталі, його аналітичного

забезпечення, врахування ризиків його застосуван"

ня.
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