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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «К АЙ РОС», активи якого 

перебувають в управлінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«СПАРРОУ ІНВЕСТ», станом на 31 грудня 2021 року

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку,
Управлінському персоналу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПАРРОУ 
ІНВЕСТ».

І. Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙРОС» (надалі - ФОНД), що складається зі звіту 
про фінансовий стан ФОНДУ станом на 31 грудня 2021 р., і звіту про сукупний 
дохід за 2021 р., звіту про зміни у власному капіталі за 2021 р., звіту про рух 
грошових коштів за 2021 р., та приміток до фінансової звітності ФОНДУ, 
включаючи стислий виклад значущих облікових політик ФОНДУ.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається відображає достовірно, в 
усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ФОНДУ станом на 31 грудня 2021 р. та 
його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною 
датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та 
відповідає вимогам законодавства України, що регулює питання бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності.

Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті в
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якості національних згідно з рішенням Аудиторської палати України від 
08.06.2018 р. № 361, зокрема Міжнародних стандартів аудиту (МСА) 700 
(переглянутий) «Формування думки та складання звіту щодо фінансової 
звітності», 706 (переглянутий) «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших 
питань у звіті незалежного аудитора», а також рішення НКЦПФР (надалі - 
НКЦПФР) «Про затвердження Вимог до інформації, що стосується аудиту або 
огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних 
ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку» від 22.07.2021 р. № 555, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 07.09.2021 р. за № 1176/36798 (із змінами). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність 
аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту.

Ми є незалежними по відношенню до ФОНДУ згідно з Міжнародного 
кодексу етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для 
бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до 
нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики 
відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані 
нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як 
основи для нашої думки.

Інша інформація
Наша думка щодо фінансової звітності ФОНДУ не поширюється на іншу 

інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї 
іншої інформації. Система бухгалтерського обліку ФОНДУ є адекватною. У 
ФОНДІ застосовуються процедури внутрішнього контролю (аудиту). Система 
управління ризиками ФОНДУ є прийнятною.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено 
найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал ФОНДУ несе відповідальність за складання і 
достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему 
внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для 
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал ФОНДУ несе 
відповідальність за оцінку здатності ФОНДУ продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються
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діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо 
управлінський персонал або планує ліквідувати ФОНД чи припинити діяльність, 
або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями у ФОНДІ, несуть 
відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування ФОНДУ.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова 

звітність ФОНДУ у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. 
Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що 
аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли 
воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що 
приймаються на сенові цієї фінансової звітності ФОНДУ.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо 
професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з 
аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 
звітності ФОНДУ внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо 
аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські 
докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої 
думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, 
ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати 
змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування 
заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю ФОНДУ, що 
стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали 
обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи 
внугрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик ФОНДУ та 
обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених 
управлінським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським 
персоналом ФОНДУ припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо 
висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може
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поставити під значний сумнів здатність ФОНДУ продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 
невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до 
відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності ФОНДУ або, якщо такі 
розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки 
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. 
Втім майбутні події або умови можуть примусити ФОНД припинити свою 
діяльність на безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності 
ФОНДУ включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова 
звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти 
достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями у 
ФОНДІ, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час 
проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві 
недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями у 
ФОНДІ, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо 
незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б 
обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де 
це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями у ФОНДІ, ми визначили ті, що були найбільш 
значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є 
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора 
крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне 
розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, 
що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки 
такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів 
громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів
1. Поєне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України) ФОНДУ'. 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ ИЕДИВЕРСИФ1КОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙРОС».

2. Інформація щодо повного розкриття ФОНДОМ інформації про кінцевого 
бенефіціарного власника та структури власності станом на дату аудиту,

Текст цього документу підготовлено Аудиторською фірмою «УкрЗахідАудит», 17.01.2022
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AT "ЗНВКІФ "КЛИРОС" 5

відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури 
власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.03.2021 
р. № 163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.06.2021 р. за № 
768/3639.

На нашу думку, ФОНД розкрив інформацію про кінцевого бенефіціарного 
власника та структуру власності станом на дату аудиту, відповідно до вимог, 
встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим 
наказом Міністерства фінансів України від 19.03.2021 р. № 163, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 08.06.2021 р. за № 768/3639.

3. Інформація про те, чи є ФОНД контролером / учасником небанківської 
групи; підприємством, що становить суспільний інтерес.

ФОНД не є контролером / учасником небанківської групи; підприємством, 
що становить суспільний інтерес.

4. Інформація про наявність у ФОНДУ материнських / дочірніх компаній із 
зазначенням найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження.

У ФОНДУ відсутні материнські / дочірні компанії.

5. Інформація щодо правильності розрахунку пруденційних показників 
ФОНДУ, встановлених нормативно-правовим актом НКЦПФР для відповідного 
виду діяльності, за звітний період.

ФОНД не здійснює розрахунок пруденційних показників.

6. Повне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України) та 
ідентифікаційний код юридичної особи компанії з управління активами, яка 
управляє активами ФОНДУ на звітну дату'. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПАРРОУ 
ІНВЕСТ»; 43588907.

7. Повне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України) ФОНДУ’. 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙРОС».

8. Тип, вид та клас ФОНДУ: закритий тип, недиверсифікований вид.

9. Дата та номер свідоцтва про внесення ФОНДУ до Єдиного державного 
реєстру інститутів спільного інвестування: 28.02.2020 року, № 00865.

Текст цього документу підготовлено Аудиторською фірмою «УкрЗахідАудит», 17.01.2022
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10. Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів 
спільного інвестування: 13300865.

11. Строк діяльності ФОНДУ: 28 лютого 2020 р. - 28 лютого 2050 р.

12. Інформація про відповідність розміру статутного капіталу 
установчим до кум єн т ам.

Статутний капітал ФОНДУ на звітну дату складає 505 905 000,00 грн. 
Розмір статутного капіталу, що відображений у фінансовій звітності ФОНДУ на 
дату балансу, відповідає розміру, що визначений новою редакцією статуту 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙРОС», 
затвердженою рішенням позачергових загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КАЙРОС» (протокол зборів від 
03.09.2021 р.№ 03/09/2021-3).

13. Інформація про повноту формування та сплати статутного капіталу.
Станом на 31.12.2021 р. статутний капітал ФОНДУ у розмірі 505 905 000,00 

грн. був частково сплачений у сумі 182 483 000,00 грн. Несплачений капітал 
ФОНДУ становить 323 422 000,00 грн. Розмір початкового статутного капіталу 
ФОНДУ 5 905 000,00 грн. відповідає вимогам пункту 1 статті 13 Розділу II 
«Корпоративний фонд» Закону України «Про інститути спільного інвестування» 
від 05.07.2012 р. № 5080-VI щодо мінімального розміру статутного капіталу 
корпоративного фонду (1250 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, 
встановленому законом на день реєстрації ФОНДУ (28.02.2020 р. - 5 903 750 
грн.)).

14. Інформація про відповідність стану корпоративного управління частині 
третій статті 127 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні 
ринки».

Управління ФОНДОМ здійснюють такі її органи: загальні збори учасників 
та наглядова рада. Активами ФОНДУ управляє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СПАРРОУ 
ІНВЕСТ» згідно Договору № 4-КІФ (нова редакція) про управління активами 
корпоративного інвестиційного фонду від 17.09.2021 р. На нашу думку, стан 
корпоративного управління ФОНДУ відповідає частині третій статті 127 Закону 
України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Текст цього документу підготовлено Аудиторською фірмою «УкрЗахідАудит», 17.01.2022
Використання тексту у цілому або у частині без письмової згоди не дозволяється.
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15. Інформація про дотримання вимог нормативно-правових актів 
НКЦПФР, що регулюють порядок визначення вартості чистих активів 
інститутів спільного інвестування (надалі - /СІ).

Порядок визначення вартості чистих активів ФОНДУ відповідає вимогам 
ст. 49 Закону України «Про інститути спільного інвестування» від 05.07.2012 р. 
№ 5080-VI (із змінами), Положення про порядок визначення вартості чистих 
активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 
30.07.2013 року № 1336, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
21.08.2013 р. за № 1444/23976 (із змінами).

16. Інформація про відповідність складу та структури активів, що 
перебувають у портфелі ФОНДУ, вимогам законодавства, що висуваються до 
окремих видів /СІ.

Склад та структура активів, що перебувають у портфелі ФОНДУ, складає 
687 589 тис. грн., у т.ч.:

- довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств - 97 826 тис. грн. (14,23 %);

- довгострокові фінансові інвестиції (інші фінансові інвестиції) - 2 034 тис. 
грн. (0,29 %);

- довгострокова дебіторська заборгованість - 40 805 тис. грн. (5,94 %);
- дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами - 3 тис. 

грн. (0,01 %);
- дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів - 3 394 

тис. грн. (0,49 %);
- інша поточна дебіторська заборгованість - 427 284 тис. грн. (62,14 %);
- поточні фінансові інвестиції - 13 629 тис. гри. (1,98 %);
- гроші та їх еквіваленти - 102 614 тис. грн. (14,92 %).
Склад та структура активів, що перебувають у портфелі ФОНДУ, відповідає 

вимогам ст. 48 Закону України “Про інститути спільного інвестування” 
від 05.07.2012 р. № 5080-VI (із змінами) та Положення про склад та структуру 
активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 
10.09.2013 року № 1753, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
01.10.2013 р. за № 1689/24221 (із змінами).

17. Інформація про дотримання вимог законодавства щодо суми витрат, 
які відшкодовуються за рахунок активів ІСІ.

Сума витрат, які відшкодовуються за рахунок активів ФОНДУ, - 305 003,28 
грн., - не перевищує 5 % середньорічної вартості чистих активів ФОНДУ 

Текст цього документу підготовлено Аудиторською фірмою «УкрЗахідАудит», і 7.01.2022
Використання тексту у цілому або у частині без письмової згоди не дозволяється.
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(21 441 696,99 гри.) протягом фінансового року та відповідає Положенню про 
склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок інститутів спільного 
інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 13.08.2013 р. № 1468, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2013 р. за № 1516/24048.

18. Інформація про відповідність розміру активів ІСІ мінімальному обсягу 
акт ивів, встан о вл єн ому закон одавст в ом.

Розмір активів ФОНДУ у сумі 687 588 485,07 грн. перевищує мінімальний 
розмір статутного капіталу ФОНДУ - 1250 мінімальних заробітних плат у 
місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації ФОНДУ (28.02.2020 
р. - 5 903 750 грн.) як інституту спільного інвестування, тому відсутні підстави 
для ліквідації ФОНДУ відповідно до ч. 2 ст. 39 Закону України “Про інститути 
спільного інвестування1’ від 05.07.2012 р. № 5080-VI (із змінами).

19. Інформація про пов’язаних сторін ФОНДУ та операції з ними, які не
були розкриті

Інформація про учасників та голову наглядової ради ФОІ ІДУ:

Група № 
з/гі

Повне 
найменування 

юридичної особи - 
учасника чи 

прізвище, ім’я, ГІО 
батькові фізичної 
особи - учасника, 
голови наглядової 

ради ФОНДУ

Код за ЄДРПОУ 
юридичної особи - 

учасника або 
реєстраційний номер 

облікової картки 
платника податків 
фізичної особи - 
учасника, голови 
наглядової ради 

ФОНДУ

Місцезнаходжен ня 
юридичної особи чи 

паспортні дані фізичної 
особи, щодо якої 

подається інформація

Частка в 
статутному 

капіталі 
ФОНДУ, %

Належність фізичної 
особи - учасника до 

суб’єктів, 
визначених статтею 

3 Закону України 
«Про запобігання 
корупції», та/або 

частка державної чи 
комунальної 
власності у 

юридичній особі - 
учаснику

А Учасники - фізичні 
особи

Чухен Максим 
Львович 2999218714

паспорт серії К А
8 19808, виданий 

Залізничним РВ УМВС 
України 

у Львівській області 
19.05.1998 року

9,30 не належить

Солтис Андрій
Іванович 2940920436

паспорт серії КА
439238, виданий 

Галицьким РВ ДМУ
УМВС України 

у Львівській області
10.06.1997 року

1,81 не належить

Б Учасники - 
юридичні особи

1

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"ТІКЕТС.ЮЕЙ"

36027535
Україна, 79020, 

Львівська обл., місто 
Львів, вул. ГІід 

Голоском, будинок 2а

65,37
-

Текст цього документу підготовлено Аудиторською фірмою «Укр'ЗахідАудит», 17.01.2022
Використання тексту у цілому або у частині без письмової згоди не дозволяється.
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Г рупа №
з/п

Повне 
найменування 

юридичної особи - 
учасника чи 

прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 
особи - учасника, 
голови наглядової 

ради ФОНДУ

Код за ЄДРПОУ 
юридичної особи - 

учасника або 
реєстраційний номер 

облікової картки 
платника податків 
фізичної особи - 
учасника, голови 
наглядової ради 

ФОНДУ

Місцезнаходження 
юридичної особи чи 

паспортні дані фізичної 
особи, ЩОДО якої 

подасться інформація

Частка в 
статутному 

капіталі 
ФОНДУ, %

Належність фізичної 
особи - учасника до 

суб’єктів, 
визначених статтею 

3 Закону України 
«Про запобігання 
корупції», та/або 

частка державної чи 
комунальної 
власності у 

юридичній особі - 
учаснику

2

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"ПРЕМ’ЄР ЕКСІМ"

25223988

Україна. 79034, 
Львівська область, 

місто Львів, 
вулиця Угорська, 

буд. 14

8,70 -

3

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"АССЕТС 
КЕПІТАЛ"

43499621

Україна, 79034, 
Львівська область, 

місто Львів.
вул и ця Кам ’ я 11 е нь ка, 

буд. 33

5,80
-

4

Приватне 
підприємство 
«КВИТКОВІ
СИСТЕМИ 

ГАСТРОЛІ ІОЕЙ»

39296757

Україна. 79021.
Львівська обл.. м. 

Львів, вул.
Кульпарківська, буд. 

93а

9.02

В Голова наглядової
ради

Чухен Максим 
Львович

2999218714

паспорт серії КА
8 19808.виданий 

Залізничним РВ УМВС 
України у Львівській 

області 19.05.98

9,30 не належить

Усього: 100

Інформація про пов’язаних юридичних осіб, у яких беруть участь учасники 
- юридичні особи, які володіють часткою, що становить не менше 20 % 
статутного капіталу ФОНДУ:

№ 
з/п

Повне 
найменування, код за 
ЄДРПОУ учасника 

ФОНДУ

Код за ЄДРПОУ 
юридичної особи, 

щодо якої існує 
пов’язаність

Повне найменування 
юридичної особи, щодо якої 

існує пов'язаність

М і с цез н а х од же н н я 
юридичної особи, 

щодо якої існує 
пов’язаність

Частка в 
статутному 
капіталі, %

1

Товариство
з обмеженою 

відповідал ьністю 
"ТІКЕТС.ІОЕЙ", 

36027535

43234136

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА 
"УКРАЇНСЬКА 

АСОЦІАЦІЯ 
ТУРИСТИЧНИХ

КЛАСТЕРІВ"

Україна, 01054, 
місто Київ, вул.

Дмитрівська, 
будинок 1

25

Інформація про осіб, які володіють не менше 20 % статутного капіталу 
юридичних осіб - учасників, які володіють часткою, що становить не менше 20 % 
статутного капіталу ФОНДУ:

Текст цього документу підготовлено Аудиторською фірмою «УкрЗахідАудит», / 7.01.2022
Використання тексту у цілому або у частині без письмової згоди не дозволяється.
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№ 
з/п

Повне найменування, 
код за ЄДРІ1ОУ 

юридичної особи - 
учасника ФОНДУ

Код за СДРГІОУ 
юридичної особи або 
реєстраційний номер 

облікової картки 
платника податків 

фізичної особи, щодо 
якої існує 

пов'язаність

Повне найменування 
юридичної особи або 

прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи, щодо якої 

існує пов'язаність

Місцезнаходження 
юридичної особи або 

паспортні дані 
фізичної особи, щодо 

якої існує 
пов’язаність

Частка в 
статутному 

капіталі 
учасника 

ФОНДУ, %

1

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"ТІКЕТС.ЮЕЙ".

36027535

44039372

АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ

ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
"АТЕЙ"

Україна, 79034, 
Львівська обл., місто 

Львів, вул. 
Кам'янецька, буд. 33

51

2

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"ТІКЕТС.ЮЕЙ", 

36027535

FN433340S ТІКЕТС ТРЕВЕЛ 
НЕТВОРК ГМБХ

Австрія, місто Відень, 
вулиця Тухлаубен 7а 

1010
49

Інформація про юридичних осіб, у яких ФОНД бере участь:

№ 
з/п

Код за ЄДРПОУ 
корпоративного 

фонду

Код за СДРПОУ 
юридичної 

особи, 
щодо якої існує 

пов'язаність

1 Іовне найменування 
юридичної особи, 

щодо якої існує пов'язаність

М і с иез н ах о дже н н я 
юридичної особи 

ЩОДО якої 
існує пов’язаність

Частка 
в статутному 

капіталі 
юридич ної 
особи, %

1 43467322 37484544
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
"ТКД-ПОСТАЧ"

Україна 79005, 
Львівська область, місто 

Львів, вулиця Туган- 
Бараповського, буд. 16

50

2 43467322 43822069
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
"ГОЛДЕН ЕСТЕЙТ ГРУП"

Україна 81 121, Львівська 
область, 

Пустомитівський район, 
село Муроване(з), вулиця 

Тополина, буд. 1

21,0377

3 43467322 43816998
Товариство з обмеженою 

відповідальністю
"СПАРРОУ 1НДАСТР13"

Україна 79034, Львівська 
область, 

місто Львів, вулиця 
Кам’янецька, 

буд. 33, офіс 301

20

Інформація про пов’язаних осіб голови та членів наглядової ради ФОНДУ:

№
з п

Прізвища, імена, по 
батькові голови та 

членів наглядової ради 
ФОНДУ та членів його 

(їх) с м'ї

Реєстрацій
ний номер 
облікової 

картки 
платника 
податків 
фізичної 

особи

Код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особа, 

щодо якої 
існує пов'я

заність

Повне найменування 
юридичної особи, щодо якої 

існує пов’язаність

Місцезнаходжен
ня юридичної 

особи, щодо якої 
існує пов’язаність

Частка в 
статут
ному 

капіталі 
пов’я
заної 

особи,
%

1
Чухен

Максим Львович 
Голова Наглядової ради

2999218714 43467322

Акціонерне товариство 
"Закритий 

недиверсифікований 
венчурний 

к о р і ю рат и в 11 и й і п в е с т и ц і й н и й 
фонд "КАЙ РОС"

Україна 01133, 
місто Київ, 

вулиця Євгена 
Коновальця, 

буд. 36-Е

9,30

2

Чухен
Максим Львович 

Голова Наглядової ради
2999218714 43001384

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КОНСАЛТСЕРВ1С"

Україна 79034, 
Львівська обл., 

місто Львів, вул.
Тернопільська, 

будинок 6А, 
квартира 40

100

Текст цього документу підготовлено Аудиторською фірмою «УкрЗахідАудит», 17.01.2022
Використання тексту у цілому або у частині без письмової згоди не дозволяється.
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№ 
з/п

Прізвища, імена, по 
батькові голови та 

членів наглядової ради 
ФОНДУ та членів його 

(їх) сім’ї

Реєстрацій
ний номер 
облікової 

картки 
платиика 
податків 
фізичної 

особи

Код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи, 

щодо якої 
існує пов'я

заність

Повне найменування 
юридичної особи, щодо якої 

існує пов'язаність

Місцезнаходжен
ня юридичної 

особи, щодо якої 
існує пов'язаність

Частка в 
статут

ному 
капіталі 
пов’я
заної 

особи, 
%

п Э

Чухен
Максим Львович

Голова Наглядової ради
2999218714 43263848

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"КАПІТАЛ-Ф1НАНС"

Україна 01 133, 
місто Київ, 

вулиця Євгена 
Коновальця, 

буд. 36Е

90

4
Чухен

Максим Львович 
Голова Ноглядової ради

2999218714 22334316
Товариство з обмеженою 

відповідальністю 
"ТЕМА"

Україна 79037, 
Львівська область, 

місто Львів, 
вул и ця 

Хмельницького Б., 
буд. 212, кори.2

50

5
Чухен

Максим Львович 
Голова Наглядової ради

2999218714 43588907

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія з управління 
активами 

"СПАРРОУ ІНВЕСТ"

Україна 79034,
Львівська область, 

місто Львів, 
вулиця 

Кам’янецька, 
буд. 33, офіс 501

49,5

6

Чухе 4
Максим Львович 

Голова Наглядової ради
2999218714 43475265

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«СПАРРОУ КЕПІТАЛ»

Україна 01 133, 
місто Київ, 

вулиця Євгена 
Коновальця, 

буд. 36-Е

100

7

Чухен
Максим Львович

Голова Наглядової ради
2999218714 44539827

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

«ПОВИЙ СТИЛЬ 2021»

Україна 79049,
Львівська область, 

місто Львів, 
вулиця Антонина 

Б.-Е, буд. 6

50

8

Солтис 
Андрій Іванович 

Член Ноглядової ради
2940920436 43467322

Акціонерне товариство 
"Закритий 

недиверсифі кований 
венчурний 

кор порати ви и й і н вести ці й н и й 
фонд "КАЙРОС"

Україна 01 133, 
місто Київ, 

вулиця Євгена 
Коновальця. 

буд. 36-Е

1,81

9

Солтис
Андрій Іванович 

Член Наглядової ради
2940920436 44039372

Акціонерне товариство 
"Закритий 

недиверсифікований 
венчурний 

корпоративний інвестиційний 
фонд"АТЕЙ"

Україна, 79034, 
Львівська область, 

місто Львів.
вулиця 

Кам’янецька, буд.
33

100

10

Солтис
Андрій Іванович 

Член Наглядової ради
2940920436 43499621

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"АССЕТС КЕПІТАЛ"

Україна, 79034, 
Львівська область, 

місто Львів, 
вул и ця 

Кам’янецька, буд.п

90

1 І
Солтис

Андрій Іванович 
Член Наглядової ради

2940920436 41451221
Товариство з обмеженою 

відповідал ьністю 
"АТЛ КОНСАЛТИНГ"

Україна, 79034, 
Львівська область, 

місто Львів, 
вулиця Угорська 7, 

кв.40

50

12
Солтис

Андрій Іванович 
Член Наглядової ради

2940920436 43588907

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія з управління 
активами 

"СПАРРОУ ІНВЕСТ"

Україна, 79034,
Львівська область, 

місто Львів, 
вулиця 

Кам’янецька, буд.
33, офіс 501

45

Текст цього документу підготовлено Аудиторською фірмою «УкрЗахідАудит», і 7.0Т2022
Використання тексту у цілому або у частині без письмової згоди не дозволяється.
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Операції з пов’язаними сторонами ФОНДУ, що виходять за межі

№ 
з/п

Прізвища, імена, по 
батькові голови та 

членів наглядової ради 
ФОНДУ та членів його 

(їх) сім'ї

Реєстрацій
ний номер 
облікової

картки 
платника 
податків 
фізич ної 

особи

Код за
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи, 

щодо якої 
існує пов’я

заність

Повне найменування 
юридичної особи, щодо якої 

існує пов'язаність

Місцезнаходжен
ня юридичної 

особи, щодо якої 
існує пов’язаність

Частка в 
статут

ному 
капіталі 
пов’я
заної 

особи, 
%

13
Бродюк 

Володимир Ізанович 
Член Наглядової ради

2724006496 43467322

Акціонерне товариство 
"Закритий 

кедивереифі кований 
венчурний 

корпоративний інвестиційний 
фонд "КАЙРОС"

Україна 01 133, 
місто Київ, 

вулиця Євгена 
Коновальця, 

буд. 36-Е

0

нормальної діяльності, які управлінський персонал раніше не ідентифікував, або 
не розкривав аудитору, не встановлені.

Основні відомості про аудиторську фірму
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих 

документів: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 
« УкрЗахідАудит».

Код за ЄДРПОУ: 2О33334Д
Вебсторінка Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 

«УкрЗахідАудит»: www.uza-audyt.com.иа.
Відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 

фірма «УкрЗахідАудит» внесені до наступних розділів Реєстру аудиторів та 
суб’єктів аудиторської діяльності: «Суб'єкти аудиторської діяльності»; 
«Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий 
аудит фінансової звітності».

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого АПУ: Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів 
аудиторської діяльності Nq 0541 від 26.0і.2001 р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, 
виданого АГІУ: Свідоцтво про відповідність системи контролю якості Nq 0600, 
відповідно до рішення АІ1У від 26.05.2016 р. Nq 325/5.

Прізвище, ім’я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, 
та серія, номер, дата видачі сертифіката аудитора, виданого АПУ:

Корягін Максим Вікторович, сертифікат серії A Nq 003405, виданий 
25.06.1998 р.; у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності: розділ 
«Аудитори» Nq 100969.

Озеран Володимир Олександрович, сертифікат серії A Nq 003519, виданий 
25.06.1998 р., у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності: розділ

Текст цього документу підготовлено Аудиторською фірмою «УкрЗахідАудит», і 7.01.2022
Використання тексту у цілому або у частині без письмової згоди не дозволяється.
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«Аудитори» № 100962.

Місцезнаходження юридичної особи: 79021, м. Львів, вул. Кульпарківська, 
б. 172, кв. 52.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Аудиторська перевірка проведена Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Аудиторською фірмою «УкрЗахідАудит» згідно з договором 
№ 15/4 про комплексне аудиторське обслуговування від 06.04.2021 р.

Аудит було розпочато 04 січня 2022 р. та закінчено 17 січня 2022 р., про що 
складений акт приймання-здачі виконаних робіт.

Фінансові звіти ФОНДУ наведені у додатках.

. В. Корягін

В. О. Озеран

ках, з яких ваЗвіт незалежного аудитора віддруковано у трьох 
передано ФОНДУ, а третій залишається Аудиторській^

Аудитор (сертифікат серії А № 003405)

Генеральний директор,
Аудитор (сертифікат серії А № 0035 19) 

М.ГІ.
Аудиторський висновок наданий 17 січня 2022

Текст цього документу підготовлено Аудиторською фірмою «УкрЗахідАудит», 17.0і.2022
Використання тексту у цілому або у частині без письмової згоди не дозволяється.



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

Дата (рік. місяць, число)

іа СДРІ1ОУ 
іа КЛТОТТГ 
за КОПФГ 
за К ВЕД

2022-01-О І

43467422
UAX(M>OOOO(X)O(I624772

99 >

64 ЗО

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД " К А її РОС" 

Територія Київська 
Організаційно-правова (форма господарювання Інші організаційно-правові (форми 
Вид економічної діяльності Трасти, (фонди та подібні (фінансові субгкти 
Середня кількість працівників*
Адреса, телефон 01 133. Україна. Київська область, місто Київ, вулиця Свгена Коновальця. будинок 36/Е; телефон
Одиниця виміру : тис. q)H. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про (фінансові резу льтати (Звіту про су к\ пнин дохід) {(форма № 2). 
гронові показники якого наводяться в гривнях і копійками).
Складено (зробити позначку у відповідній клітинці)
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами (фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
станом на 31 грудня 2021 р.

297X466

Форма № 1 код и> ДКУД 1X01001

Актив Код рядка
На початок 

митного періоду
На кінець 

звітного періоду
/ 2 .? 4

1. Необоротні активи
1 Ісмзтсріальні активи 1000 0 0

первісна вартість 1001 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0

1 Ісзавершсні капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби: 1010 0 0

первісна вартість 101 1 0 0
знос 1012 0 0

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
Довгострокові біологічні активи Ю20 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030 91329 97X26

інш (фінансові інвестиції 1035 505 2034
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 40X05
інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом 1 1095 91834 140665

II. Оборотні активи
Запаси 1 100 0 0
Поточні біологічні активи 1 1 10 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи. посл\ти 1 125 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками 

за виданими авансами 1 1 ЗО 2 3
з бюджетом 1 135 0 0
\ т ч з лодаткх на прибуток 1 1 36 0 0
з нарахованих доходів 1 140 976 3394
із внутрішніх розрахунків 1 145 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1 155 229777 4272X4
Поточні (фінансові інвестиції 1 160 5602 13629
Греші та їх еквіваленти 1 165 1797 102614

рахунки в банках 1167 1797 102614
Витрати майбутніх періодів 117(1 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
5 сього за розділом 11 1195 238154 546924

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
га групи вибуття 1 200 0 0

Пилини I3U0 329988 6X75X9

Пасив Код рядка
На початок звітного 

періоду
На кінець звітного 

періоду
/ 2 .? 4

1. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 505905 505905

Капітал \ дооцінках 1405 0 0
Додатко в и й к а 11 і та л 14 10 104215 2535X1
Емісійний дохід 1411 104215 2535X1

Реї ер вний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 33204 250461

Н соп даче н 11 й ка п і та. і 1425 -396031 ■323422

Вилученії й ка п і та л 145(1 0 0

Усього за розділом 1 1495 247293 6S6525
11. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання І5оо 0 0

Довгострокові кредити банків 151(1 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 Х2641 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0

Усього за розділом 11 1595 82641 0

III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0

Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковії м 11 зобов ’ яза 11 ня м и 1610 0 0

товари, роботи, послуги 1615 54 1064

розрахч нками з бюджетом 1620 0 0

\ тому числі з податку на прибуток 1621 0 0

розрахунками м страхування 1625 0 0
розрахунками з оплати праці 1630 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 0

Доходи .майбутніх періодів 1665 0 0

Інші поточні зобов'язання 1690 0 0

Усього за 1695 54 1064
IV. 3(тИГ^ц^і£^4р^'/уя*і^^Нюборотними активами. утримуваннммудля 

вибуття / / 1700 0 0
19HU 329988 687589

Леонтенко А О

Вотьканич У О
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Дата (рік, місяць, число) 
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕ11ЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОІ ІД "КАЙРОС" за ЄДРІІОУ

Коди
2022-01-01

43467322

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2021 р.

Форма № 2 код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0 0
Валовий:
прибуток

2090
0 0

збиток 2095 0 0
Інші операційні доходи 2120 262903 39
Адміністративні витрати 2 1 ЗО 979 611
Витрати на збут 2150 0 0
Інші операційні витрати 2180 73514 зо
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 188410 0
збиток 2195 0 602
Дохід від участі в капіталі 2200 0 192
Інші фінансові доходи 2220 29001 22573
Інші доходи 2240 163 23504
Фінансові витрати 2250 0 12409
Втрати від участі в капіталі 2255 0 0
Інші витрати 2270 317 54
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 217257 33204
збиток 2295 0 0

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:

прибуток 2350 217257 33204
збиток 2355 0 0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 217257 33204

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИ І РАЗ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період

/ 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 0 0

Витрати на оплату праці 2505 0 0

Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0

Амортизація 2515 (1 0

Інші операційні витрати 2520 74493 641

Разом 2550 74493 641



IV. І’ОЗІ’А.Х' 1ЮК ПОКА ШІІКІВ І1РІІБ5 І КОВОСТІ АКЦІІІ

Назва стані Код рядка За звітний період За попередній період

7 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 72609 19966

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 72609 19966
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 2992,149734 1663,027146
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 2992,149734 1663,027146
Дивіденди на одну просту акцію / / 2650 0,000000 0,000000

Керівн Леоігенко Л О.

Вотьканич У. 0.



Дата (рік. міс., число)

за ЄДРГ1ОУ

Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ ІІЕДИВЕРСИФІКОВЛІIIІЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕС ТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАЙРОС"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2021 р.

Форма № З

Коли

2022-01-01

43467322

I SO 10041код за ДКУД

Стаття Код За звітний період період 
попереднього року

/ 2 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 0 0

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Ці л ьового фі нансу ва н ня ЗОЮ 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 102 0
Інші надходження 3095 0 0

Витрачання на оплату 

Товарів (робіт, послуг)
3100 970 452

Праці 3105 0 0

Відрахувань на соціальні заходи 3110 0 0
Зобов'язань з податків зборів 3115 0 105

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 0 105
Витрачання на оплату' авансів 3135 0 0
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0 0

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0 0

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0 0

Витрачання на оплату авансів 3135 (1 0

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0 0
Інші витрачання 3190 0 2

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3/95 -868 -559
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації:

фінансових і н вести ці й 3200 5465 0

необоротних активів 3205 0 0

Надходження від отриманих:
ВІДСОТКІВ 3215 26190 776

дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 143498 16625

Надходження від погашення позик 3230 274965 55000

Інші надходження 3250 0 5500

Витрачання на придбання 
фінансових інвестицій 3255 105421 12129

необоротних активів 3260 0 0

Виплати за деривативами 3270 32 5

Витрачання на надання позик 3275 464970 272000

Інші платежі 3290 0 5500

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -120305 -211733
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 221975 214105

Отримання позик 3305 0 0

Інші надходження 3340 0 0

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 0 0

Погашення позик 3350 0 0

Сплату дивідендів 3355 0 0

Інші платежі 3390 0 16

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 221975 214089
Чистий рух коштів за звітний період 3400 100802 1797
Залишок коштів на початок року 3405 1797 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок конині 3410 15 0

Залишок к о 11 цдчсЗнтчунЯз+чз > о к у 3415 102614 1797

Керівник

Голови

Деонтенко А О.

Вотьканич У О.
^K77fBA

4 358<99q7



Дата (рік, місяць, число)
Підприємство АКІ [ІОНЕРІІЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕ-РСИФІКОВАНИЙ ВЕІІЧУРІІИЙ КОРПОРАТИВІІИЙ за СДРІІОУ
ІНВЗСТИІЦЙІ ІИЙ ФОІ ІД "КАЙРОС"

Звіт про власний капітал 
за 2021 р.

Форма № 4

Коди
2022-01-01

43467322

1801005

Стаття Код
За реєст
рова ний 
капітал

Капітал у 
дооцінках

Додаткові і іі 
капітал

Резерв
ний 

капі гал

Нерозпо
ділений 
прибуток

II сопл а-
ЧЄІІИЙ 
капітал

Вилуче
ний 

капітал
Всього

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на 
початок року

4000 505905 0 104215 0 33204 -396031 0 247293

Коригування:
Зміна облікової
пол тики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок

4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 :: 0 0 0 0 0 0 0
Скори і ований
зал пінок 
на початок року

4095 505905 0 104215 0 33204 -396031 0 247293

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період

4100 0 0 0 0 217257 0 0 217257

Інший сукупний дохід 
за звітний період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів

4111 0 0 (1 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені курсові 
різниці

4113 0 0 0 0 О 0 0 0

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід 41 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку
до зареєстрованого 
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до 
резервного капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету від
повідно до законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку, 
на матеріальне заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:

Внески до капі галу
4240 0 0 (1 0 0 0 0 0

Погашення заборго
ваності з капіталу

4245 0 0 149366 0 0 72609 0 221975

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток!

4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуп
лених акцій (часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуп
лених акцій (часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки 
в капіталі

4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення номіна
льної вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0

Придбання(продаж) 
неконтрольованої ч^дчдгвг: 
дочірньому ПІДу^ИОДіЬтМ1^

-Ц9І 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін
капіталі "КО.МП

3^
429^В’ 0 149366 0 217257 72609 0 439232

Залшиокіиа^Йеці? * прЛВ. 
[їії АКТИВ-

року г'г-». » Wffiw 0 / 253581 0 250461 -323422 0 686525

хй «сплті
Керівники?- Vi

}ОУ =
2Т»» ЗХ / Леонтенко А. О.

п ./7 7

Вотьканич У О.Головний бХу

млі.



Дата (рік, місяць, число)
Підприємство АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАІІИЙ ВІЗІ І МУРІ ІИЙ КОРПОРАТИВІІИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАЙРОС"

за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал 
за період: 23.01-31.12.2020 р.

Форма № 4

Коди
2021-01-01

43467322

1801005

Леонтенко А, О

Стаття Код
Іа реєст
рова ний 
капі гал

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резерв
ний 

капі гал

Нерозпо
ділений 
прибуток

Неопла- 
ченин 

капі гал

Вилуче
ний 

капітал
Всього

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на 
початок року

4000 0 0 0 0 0 0 0 0

Коригування:
Змі іа облікової
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок

4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скори гован и й 
залишок
на початок року

4095 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період

4100 0 0 0 0 33204 0 0 33204

інший су купини дохід 
за звітний період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів

4 112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені курсові 
різниці

-1113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств

41 14 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
І’оз п од і л при бутку:
Виплати власникам 
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку 
до зареєстрованого 
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до 
резервного капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету від
повідно до законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку, 
на матеріальне заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:

Внески до капіталу
4240 505905 0 0 0 0 -505905 0 0

Погашення заборго
ваності з капіталу

4245 0 0 104215 0 0 109874 0 214089

Вилучення ка п іта л у:
Викуп акцій (часток)

4260 0 0 0 0 0 О 0 0

Перепродаж вику п- 
лених акцій (часток)

4265 0 0 0 0 0 О 0 0

Анулювання викуп
лених акцій (часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки 
в капіталі

4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення номіна
льної вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0

Придбання(продаж) 
неконтрольованоїчастки в 
дочірIIьому підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

ка 1111 а/К
N295 505905 0 104215 0 33204 -396031 0 247293

ЗаліїлкмНяркіїїеііь ,,,„х 
Z'O//-КОМПАНІЯ В l 505905 0 104215/ ) 0 33204 -396031 0 247293

АКТИВАМИ

СПАРРОу

43538907
Вотьканич У О
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Примітки до фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ФОНДУ "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРА ТИ В НИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "КАЙРОС" за період: 01.01.2021р.-31.12.2021р.
Фінансова звітність складається з балансу (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2021р., 

звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту 
про власний капітал, приміток до фінансової звітності за період з 01.01.2021р. по 31.12.2021 р. 
Одиниця виміру фінансової звітності - тис. грн.

1. Інформація про Фонд

АКЦІОНЕРНЕ ФОНД “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “КАЙРОС”. (‘ Фонд”) (код ЄДРІСІ 13300865 
від 28.02.2020 р.) зареєстрований 23 січня 2020 року за номером запису в Єдиному державному 
реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців 1 070 102 0000 086180 відповідно до чинного 
законодавства України.

Місцезнаходження Фонду: 01133, місто Київ, Печерський район, вулиця Євгена 
Коиовальця, будинок 36-Е.

Отримання ліцензій на провадження діяльності Фондом не передбачено.

Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ФОНД “ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
“КАЙРОС”

Тип, вид та клас Фонду Закритий, недиверсифікований
Дата та номер свідоцтва про внесення 
інвестиційного Фонду до ЄДРІСІ 28 лютого 2020 р. №00865

Вид діяльності за КВЕД 64.30 «Трасти, фонди та подібні фінансові 
суб’єкти»

Реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300865
Реєстраційний код за ЄДРПОУ 43467322
Строк діяльності інвестиційного Фонду 30 років

Станом на 01 січня 2021 р. та 31 грудня 2021р. учасниками Фонду були:

Учасник Фонду:

Резиденство

01.01.2021 31.12.2021 31.12.2021

Акціонери
%у 

статутном 
у капіталі

%у 
статутном 
у капіталі

% до
кількості 
акцій, що 

перебувають 
в обігу

ТОВ «АССЕТС КЕПІТАЛ» 
(код за ЄДРПОУ 43499621) резидент 0.886925 2,090906 5,7967
ПП «КВИТКОВІ СИСТЕМИ
ГАСТРОЛІ ЮЕЙ»
(код за ЄДРПОУ 39296757) резидент 15.810873 3,255354 9,0250
ТЗОВ «ПРЕМ’ЄР ЕКСІМ»
(код за ЄДРПОУ 25223988) резидент 2,043268 3,140312 8,7060
Чухен Максим Львович
(ІПН 2999218714) резидент 2,977238 3,353396 9,2968
Солтис Андрій Іванович
(ІПН 2940920436) резидент 0 0,652098 1,8078
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Акціонери Резиденство
%у 

статутном 
у капіталі

%У 
статутном 
у капіталі

% до 
кількості 
акцій, що 

перебувають 
в обігу

ТОВ "ТІКЕТС.ЮЕЙ” 
(код за ЄДРПОУ 36027535) резидент 0 23,578537 65,3677
Всього 21,718304 36,070603 100,0

2. Інформація про компанію з управління активами

До 02 квітня 2021 року 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 Фонду від імені, в інтересах та за 
рахунок останнього на підставі Договору № 17/02-2020 від 17 лютого 2020 року про управління 
активами корпоративного інвестиційного фонду управляло ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПРО КАПІТАЛ 
ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37641656, Ліцензія на 
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку па підставі Рішення №740 від 12 липня 2016 року, строком 
дії: 19 серпня 2016 р. - необмежений.

З 02 квітня 2021 року активами Фонду управляє ФОНД З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФОНД З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “СПАРРОУ ІНВЕСТ” згідно 
договору № 4-КІФ від 02.04.2021 року (на підставі протоколу №01/04/2021-1 від 01.04.2021 року 
позачергових Загальних Зборів АКЦІОНЕРНОГО ФОНДУ "ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
"КАЙРОС". Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів (учасників) AT «ЗНВКІФ 
«КАЙРОС» (протокол зборів №17/09/2021-3 від 17.09.2021р.) було затверджено нову редакцію 
договору №4-КІФ про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 17 
вересня 2021 року), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43588907, (надалі - КУА):

Повне найменування ФОНД 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФОНД 3 УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “СПАРРОУ ІНВЕСТ”

Код ЄДРПОУ 43588907
Вид діяльності за КВЕД 66.30 «Управління фондами»

Місцезнаходження 79034, Україна, Львівська область, місто Львів, 
вулиця Кам’янецька, будинок 33, офіс 501.

Фонд прагне поліпшити свою позицію на фондовому ринку, зайняти провідне місце в 
даному сегменті, підтримуючи у довгостроковій перспективі конкурентоспроможність на 
фондовому ринку України. На ринку з високим рівнем конкуренції Фонд обрав активну модель 
поведінки: використовує нові можливості, а не реагує на зміни, які вже відбулися. Фонд 
створений для розвитку інвестиційної діяльності в Україні, сприяння залученню внутрішніх та 
зовнішніх інвестицій. Предметом діяльності Фонду є провадження діяльності із спільного 
інвестування, пов'язаної із об’єднанням (залученням) та розміщенням (вкладенням) коштів 
учасників Фонду та доходів, отриманих Фондом від здійснення діяльності із спільного 
інвестування.
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3. Загальна основа формування фінансової звітності

3.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

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

Концептуальною основою для фінансової звітності фонду за період з 01.01.2021р. по 
31.12.2021 р. 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, що офіційно оприлюднені 
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, дотримання яких забезпечує 
достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та 
зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Фонд керувався вимогами національних законодавчих 
та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку, перелік та назви форм 
фінансової звітності Фонду відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності», а фінансова звітність складена за МСФЗ.

Враховуючи положення п. Б85А, п. 27 і п. 31 МСФЗ 10 “Консолідована фінансова звітність” 
Фонд є інвестиційним суб’єктом господарювання, оскільки згідно статуту та ліцензії на 
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) відповідає наступним критеріям:

а) отримує кошти від одного або кількох інвесторів з метою надання такому інвесторові 
(інвесторам) послуг з управління інвестиціями;

б) зобов’язується перед своїм інвестором (інвесторами), що мета його бізнесу полягає у 
тому, щоб інвестувати виключно для отримання доходу від збільшення капіталу, інвестиційного 
доходу або обох видів доходу;

в) вимірює та оцінює результативність практично всіх його інвестицій на основі 
справедливої вартості.

Тому Фонд як інвестиційний суб’єкт господарювання на підставі п. 31 МСФЗ 10 не 
консолідує фінансову звітність. Натомість, Фонд оцінює інвестиції в підприємства за 
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку 
відповідно до МСФЗ 9.

3.2. Валюта подання фінансової звітності та функціональна валюта, ступінь округлення

Валюта подання фінансової звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна 
валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

3.3. Припущення про безперервність діяльності

Фінансова звітність Фонду підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, 
відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної 
діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому 
випадку, якби Фонд не міг продовжити подальше здійснення фінансово-господарської 
діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
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Керівництво Фонду вважає, що суттєвої невизначеності щодо можливості Фонду 

продовжувати свою діяльність на період, як мінімум 12 місяців з дати подання цієї фінансової 
звітності, не існує. Нам не відомі фактори, які могли би свідчити про неможливість 
продовжувати Фонд свою діяльність у майбутньому. Станом на дату фінансової звітності ми не 
маємо намірів припиняти чи суттєво згортати господарську діяльність Фонду.

Вплив спалаху COVID-19 (корона вірусу) та вжитих урядом України карантинних та 
обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання його подальшому виникненню і 
поширенню, включно з надзвичайною ситуацією, може спричинити вплив на подальшу 
діяльність Фонду, наслідки якого на даний час неможливо оцінити.

3.4. Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність вважається період з 01.01.2021р. 
по 31.12.2021 р.

3.5. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності

Нові МСФЗ, прийняті станом на 31.12.2021, ефективна дата яких не настала:

Таблиця 1

МСФЗ та правки 
до них Основні вимоги

Ефекти
вна 
дата

Достро
кове 

застосу
вання

МСБО 16 
«Основні 
засоби»

Поточною редакцією п.17 IAS 16 передбачено, що до 
первісної вартості об’єкта основних засобів 
включаються витрати на перевірку активу, зменшені 
на суму чистих надходжень від продажу виробів, 
вироблених у процесі доставки та перевірки активу. 
Наприклад, витрати на тестування обладнання 
включаються до первісної вартості за мінусом 
прибутку від продажу зразків, отриманих у процесі 
тестування, а витрати на випробування свердловини 
включаються до первісної вартості за мінусом 
прибутку від продажу нафти та газу, добутих у 
результаті випробування свердловини. 3 1 січня 2022 
року забороняється вираховувати з вартості основних 
засобів суми, отримані від продажу вироблених 
виробів в періодах, коли Фонд готує актив до 
використання за призначенням. Натомість Фонд 
визнаватиме таку виручку від продажів та відповідні 
витрати у складі прибутку або збитку.

01 січня
2022
року

Дозво
лено

МСБО 37 
«Забезпечення, 
непередбачені 

зобов’язання та 
непередбачені 

активи»

Поточною редакцією п. 68 IAS 37 не уточнюється, які 
саме витрати слід брати до уваги при оцінці витрат на 
виконання контракту з метою ідентифікації його 
обтяжливості. Внаслідок цього існує розбіжність у 
методиках врахування витрат, що призводить до 
відмінностей у фінансовій звітності компаній, які 
мають у своїх портфелях обтяжливі договори. 3 1 
січня 2022 року до п. 68 IAS 37 внесено зміни, 
внаслідок яких встановлено, що витрати на виконання 
договору включають витрати, які безпосередньо 
пов'язані з цим договором, а також:

1 січня
2022
року

Дозво
лено
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МСФЗ та правки 
до них Основні вимоги

Ефекти
вна 
дата

Достро
кове 

застосу
вання

(a) додаткові витрати на виконання цього договору, 
наприклад, прямі витрати на оплату праці та 
матеріали; і
(b) розподілені інші витрати, безпосередньо пов'язані 
з виконанням договорів, наприклад, розподілену 
частину витрат на амортизацію об'єкта основних 
засобів, що використовується для виконання в числі 
інших та даного договору. Поправки уточнюють, що 
«витрати на виконання договору» являють собою 
витрати, безпосередньо пов'язані з договором - тобто 
прямі та розподілені витрати.

МСФЗЗ 
«Об’єднання

бізнесу»

Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на 
Концептуальні основи підготовки фінансової
звітності, не змінюючи вимог до обліку для 
об'єднання бізнесів. IFRS 3 визначає, як Фонд 
повинна враховувати активи та зобов'язання, які вона 
купує внаслідок об'єднання бізнесу. IFRS 3 вимагає, 
щоб Фонд посилалася на Концептуальні основи 
фінансової звітності, щоб визначити, що визнається 
активом чи зобов'язанням. У поточній редакції з 
метою застосування IFRS 3 замість положень 
Концептуальних основ, випущених у 2018 році, 
покупці повинні використовувати визначення активу 
та зобов'язання та відповідні вказівки, викладені у 
Концептуальних основах, прийнятих Радою з МСФЗ 
у 2001 році. 3 1 січня 2022 року оновлено посилання 
відповідно до якого, покупці повинні посилатися на 
Концептуальні засади, випущені у 2018 році, для 
визначення того, що складає актив чи зобов'язання. 
Додано виняток щодо зобов'язань і умовних 
зобов'язань. Цей виняток передбачає, що стосовно 
деяких видів зобов'язань і умовних зобов'язань 
організація, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна 
посилатися на МСБО (IAS) 37 «Забезпечення, 
непередбачені зобов'язання та непередбачені активи'' 
або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 «Збори», а не 
на Концептуальні основи фінансової звітності 2018 
року.

1 січня
2022
року

Дозво
лено

Щорічні 
поправки в 

МСФЗ (2018- 
2020): МСФЗ 

(IFRS) 1 «Перше 
застосування 
Міжнародних 

стандартів 
фінансової 
звітності»

Пункт D16 (а) МСФЗ 1 надає дочірній організації, яка 
вперше починає застосовувати МСФЗ пізніше, ніж її 
материнська Фонд, звільнення щодо оцінки його 
активів та зобов'язань. Виняток, передбачений 
пунктом D16 (a) IFRS 1, не застосовується до 
компонентів капіталу. Відповідно, до внесення 
поправки до IFRS 1 від дочірньої організації, яка 
вперше застосовувала МСФЗ пізніше, ніж її 
материнська Фонд, могли вимагати вести два окремі 
обліку для накопичених курсових різниць, заснованих

1 січня
2022
року

Дозво
лено
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МСФЗ та правки 
до них Основні вимоги

Ефекти
вна 
дата

Достро
кове 

застосу
вання

на різних датах переходу на МСФЗ. Поправка до IFRS 
1 розширює звільнення, передбачене пунктом D16 (а) 
IFRS 1, на накопичені курсові різниці, щоб скоротити 
витрати для компаній, що вперше застосовують 
МСФЗ. Поправка дозволяє дочірньому підприємству, 
що застосовує IFRS 1: D16 (а) (яке переходить на 
МСФЗ пізніше своєї материнської компанії), 
виконати оцінку накопиченого ефекту курсових 
різниць у складі іншого сукупного доходу - на 
підставі такої оцінки, виконаної материнською Фонд 
на дату її переходу на МСФЗ.

Щорічні 
поправки в 

МСФЗ (2018- 
2020): МСФЗ

(IFRS) 9 
«Фінансові 

інструменти»

Поправка пояснює, які комісії враховує Фонд, коли 
вона застосовує тест «10 відсотків», передбачений 
пунктом В3.3.6 IFRS 9 для оцінки того, чи є 
модифікація фінансового інструменту суттєвою і чи 
слід припиняти визнання фінансового зобов'язання. 
Так, з 1 січня 2022 року при визначенні величини 
виплат комісійної винагороди за вирахуванням 
отриманої комісійної винагороди позичальник 
враховує тільки суми комісійної винагороди, виплата 
або отримання яких провадилися між цим 
позичальником та відповідним кредитором,
включаючи комісійну винагороду, виплачену від 
імені один одного.
Тобто, комісійна винагорода, що включається в «10- 
відсотковий» тест при припиненні визнання 
фінансових зобов'язань, включає тільки винагороду, 
сплачене між позикодавцем і позикоотримувачем, 
включаючи винагороду, сплачену або отриману від 
інших сторін.
Якщо заміна одного боргового інструменту на інший 
або модифікація його умов відображається в обліку 
як його погашення, всі понесені витрати або 
виплачена комісійна винагорода визнаються як 
частина прибутку або збитку від погашення 
відповідного боргового зобов'язання. Якщо заміна 
одного боргового інструменту на інший або 
модифікація його умов не відображається в обліку як 
погашення, то на суму всіх понесених витрат або 
виплаченої комісійної винагороди коригується 
балансова вартість відповідного боргового
зобов'язання, і це коригування амортизується 
протягом строку дії модифікованого зобов'язання, що 
залишився.

1 січня
2022
року

Дозво
лено

Щорічні 
поправки в 

МСФЗ (2018- 
2020): МСФЗ

Поправка стосується стимулюючих платежів з 
оренди. До внесення поправок до ілюстративного 
прикладу 13 як частина факторів включалося 
відшкодування, що стосується поліпшень

Відсут
ня, 

оскіль
ки

-
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МСФЗ та правки 
до них Основні вимоги

Ефекти
вна 
дата

Достро
кове 

застосу
вання

(IFRS) 16 
«Оренда»

орендованого майна, при цьому в прикладі 
недостатньо чітко було представлений висновок про 
те, чи таке відшкодування відповідатиме визначенню 
стимулу до оренди. Найпростішим виходом 3 
існуючої плутанини Рада МСБО прийняла рішення 
виключити з ілюстративного прикладу 13
відшкодування, що стосується поліпшень
орендованого майна. Відтак, поправка уточнює 
ілюстративний приклад № 13 до МСФЗ (IFRS) 16 
шляхом виключення прикладу урахування
відшкодування, отриманого орендарем від
орендодавця в якості компенсації за понесені витрати 
на поліпшення об'єкта оренди.

стосує
ться 
лише 

прикла
ду

МСБО 1 
«Подання 
фінансової 
звітності»

Поправки роз'яснюють критерій у МСБО 1 для 
класифікації зобов'язання як довгострокового: вимога 
до суб'єкта господарювання мати право відкласти 
погашення зобов'язання принаймні на 12 місяців 
після звітного періоду.
Сутність поправок:
• уточнено, що зобов'язання класифікується як

довгострокове, якщо у організації є право 
відстрочити врегулювання зобов'язання
щонайменше на 12 місяців, а право компанії на 
відстрочку розрахунків має існувати на кінець 
звітного періоду;

• класифікація залежить тільки він наявності такого 
права і не залежить від імовірності того, чи планує 
Фонд скористатися цим правом - на класифікацію 
не впливають наміри чи очікування керівництва 
щодо того, чи Фонд реалізує своє право на 
відстрочку розрахунків;

• роз’яснення впливу умов кредитування на
класифікацію - якщо право відстрочити 
врегулювання зобов'язання залежить від
виконання організацією певних умов, то дане 
право існує на дату закінчення звітного періоду 
тільки в тому випадку, якщо організація виконала 
ці умови на дату закінчення звітного періоду. 
Організація повинна виконати ці умови на дату 
закінчення звітного періоду, навіть якщо 
перевірка їх виконання здійснюється кредитором 
пізніше; і

• «урегулювання» визначається як погашення
зобов'язань грошовими коштами, іншими
ресурсами, що представляють собою економічні 
вигоди, або власними дольовими інструментами, 
які класифікуються як капітал.

01 січня
2023 
року

Дозво
лено
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МСФЗ та правки 
до них

Основні вимоги
Ефекти

вна 
дата

Достро
кове 

застосу
вання

МСБО 1 
«Подання 
фінансової 
звітності», 
Практичні 

рекомендації 
(IFRS PS) 2 

«Формування 
суджень про 
суттєвість»

Поправки включають:
Заміна вимог до компаній розкривати свої «основні 
положення» облікової політики (significant accounting 
policies) вимогою розкривати «суттєві положення» 
облікової політики (material accounting policies); і 
Додавання керівництва про те, як Фондм слід 
застосовувати концепцію суттєвості при прийнятті 
рішень щодо розкриття облікової політики.
Інформація про облікову політику є суттєвою, якщо, 
розглядаючи разом з іншою інформацією, включеною 
до фінансової звітності, вона за обґрунтованими 
очікуваннями могла б вплинути на рішення, які 
основні користувачі фінансової звітності загального 
призначення роблять на основі цієї звітності.
Хоча операція, інша подія або умова, з якою пов'язана 
інформація про облікову політику, може бути 
суттєвою (сама по собі), це не обов'язково означає, що 
відповідна інформація про облікову політику є 
суттєвою для фінансової звітності.
Розкриття несуттєвої інформації про облікову 
політику може бути прийнятним, хоч і не 
вимагається.

01 січня
2023 
року

Дозво
лено

МСБО 8 
«Облікові 

політики, зміни 
в облікових 
оцінках та 
помилки»

До появи цих поправок, МСФЗ (IAS) 8 включав 
визначення облікової політики та визначення зміни у 
бухгалтерських оцінках. Поєднання визначення 
одного поняття (облікова політика) з іншим 
визначенням змін (зміна у бухгалтерських оцінках) 
приховує різницю між обома поняттями.
Щоб зробити цю відмінність більш ясною, Рада з 
МСФЗ вирішила замінити визначення зміни у 
бухгалтерських оцінках визначенням бухгалтерських 
оцінок. Поправки замінюють визначення змін у 
бухгалтерських оцінках визначенням бухгалтерських 
оцінок. Згідно з новим визначенням, бухгалтерські 
оцінки - це «грошові суми у фінансовій звітності, 
оцінка яких пов'язана з невизначеністю» (monetary 
amounts in financial statements that are subject to 
measurement uncertainty).
Фонд здійснює бухгалтерську оцінку задля
досягнення мети, поставленої в облікової політиці. 
Виконання бухгалтерських оцінок включає
використання суджень чи припущень з урахуванням 
останньої доступної надійної інформації.
Ефекти зміни вихідних даних або методу оцінки, 
використаних для виконання бухгалтерської оцінки, є 
змінами в бухгалтерських оцінках, якщо вони не є 
результатом виправлення помилок попереднього 
періоду.

1 січня
2023 
року

Дозво
лено
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МСФЗ та правки 
до них Основні вимоги

Ефекти
вна 
дата

Достро
кове 

застосу
вання

МСБО 12 
«Податки на 
прибуток»

Операція, яка не є об'єднанням бізнесів, може 
призвести до початкового визнання активу та 
зобов'язання та на момент її здійснення не впливати 
ні на бухгалтерський прибуток, ні на
оподатковуваний прибуток. Наприклад, на дату 
початку оренди орендар, як правило, визнає 
зобов'язання з оренди та включає ту саму суму у 
початкову вартість активу у формі права 
користування. Залежно від застосовного податкового 
законодавства при первісному визнанні активу та 
зобов'язання щодо такої операції можуть виникнути 
рівновеликі оподатковувані та тимчасові різниці, що 
віднімаються. Звільнення, передбачене пунктами 15 і 
24, не застосовується до таких тимчасових різниць, і 
тому організація визнає відкладене податкове 
зобов'язання та актив, що виникло.
Фонд, що застосовує поправку вперше, має на дату 
початку самого раннього з представлених
порівняльних періодів:
(a) визнати відстрочений податковий актив - тією
мірою, в якій є ймовірним наявність у майбутньому 
оподатковуваного прибутку, проти якого можна 
зарахувати цю від'ємну тимчасову різницю, 
відкладене податкове зобов'язання щодо всіх 
тимчасових різниць, що віднімаються та
оподатковуються, пов'язаних:
(i) з активами у формі права користування та 
зобов'язаннями з оренди; і
(ii) з визнаними зобов'язаннями щодо виведення 
об'єктів з експлуатації, відновлення навколишнього 
середовища та аналогічними зобов'язаннями та із 
сумами цих зобов'язань, включених до первісної 
вартості відповідного активу;
(b) визнати сумарний ефект первинного застосування 
цих поправок як коригування вступного сальдо 
нерозподіленого прибутку (або іншого компонента 
власного капіталу, залежно від ситуації) на зазначену 
дату.

1 січня
2023
року

Дозво
лено

МСФЗ (IFRS) 10 
"Консолідована 

фінансова 
звітність" та 

МСБО (IAS) 28 
"Інвестиції в 

асоційовані та 
спільні 

підприємства" 
«Продаж або

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 
застосовуються до випадків продажу або внеску 
активів між інвестором та
його асоційованою організацією чи спільним 
підприємством. Зокрема, поправки роз'яснюють, що 
прибутки або збитки від втрати контролю над 
дочірньою організацією, яка не є бізнесом, в угоді з 
асоційованою організацією або спільним
підприємством, які враховуються методом участі в 
капіталі, визнаються у складі прибутків або збитків

Дата 
набуття 
чиннос
ті має 
бути 

визна
чена 

Радою 
МСФЗ

Дозво
лено



27

Наразі Фонд оцінює вплив цих стандартів на фінансову звітність.

МСФЗ та правки 
до них

Основні вимоги
Ефекти

вна 
дата

Достро
кове 

застосу
вання

внесок активів у 
угодах між 

інвестором та 
його 

асоційованою 
організацією чи 

спільним 
підприємством»

материнської компанії лише у частці інших 
непов'язаних інвесторів у цій асоційованій організації 
чи спільному підприємстві. Аналогічно, прибутки чи 
збитки від переоцінки до справедливої вартості решти 
частки в колишній дочірній організації (яка 
класифікується як інвестиція в асоційовану 
організацію або спільне підприємство і враховується 
методом участі в капіталі) визнаються колишньою 
материнською Фонд тільки в частці незв'язаних 
інвесторів у нову асоційовану організацію або спільне 
підприємство.

4. Суттєві положення облікової політики.

4.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена на основні історичної вартості активів та справедливої 
або амортизованої вартості фінансових активів та зобов’язань відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти». Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки 
фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі 
методи оцінки включають використання справедливої вартості як ціни, яка була б отримана за 
продаж активу, або сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками 
ринку на дату оцінки. Зокрема, 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 визначається з використанням наявної 
інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

4.2. Загальні положення щодо облікових політик

4.2.1. 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», МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» 
та МСФЗ 16 «Оренда», а також нових Концептуальних основ фінансової звітності.

4.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках

Фонд 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.
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4.2.3. Форма та назви фінансових звітів

Склад комплекту фінансових звітів та назви форм фінансової звітності Фонду відповідають 
вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та форми 
Приміток, що розроблені у відповідності до МСФЗ. Фінансова звітність включає:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2021 р.;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за період з 01.01.2021 р. по 
31.12.2021 р.;

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за період з 01.01.2021р. по 31.12.2021 
р-;

- Звіт про власний капітал за період з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р.;

- Примітки до фінансової звітності за період з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р., що містять 
стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

4.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах

Згідно МСФЗ 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 Фонду.

4.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів

4.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

Фонд визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до МСФЗ, 
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.

За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні 
(зі строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання 
зобов’язань більше 12 місяців).

Фонд класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за 
амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:

а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та

б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.

Фонд визнає такі категорії фінансових активів:

® фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 
результату переоцінки у прибутку або збитку; ця категорія включає поточні фінансові 
інвестиції грошові кошти та їх еквіваленти та інші фінансові активи.
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• фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю; вони включають 

заборгованість по виданих позиках, облігації та інші фінансові активи, що утримуються 
з метою отримання договірних грошових потоків та відсоткових доходів(за наявності).

Фонд визнає такі категорії фінансових зобов'язань:

• фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
• фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Фонд оцінює 

їх за їхньою справедливою вартістю.

При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:

а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та

б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке 
нове взяте зобов’язання)

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю у разі одночасного 
дотримання обох зазначених нижче умов:

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових 
активів для одержання договірних грошових потоків;

- і договірні умови фінансового активу генерують грошові потоки, котрі є суто виплатами 
основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.

Фонд визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом,
який обліковується за амортизованою вартістю.

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

нижче у

4.3.2. 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 ризик зміни вартості. 
Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку 
погашення до трьох місяців з дати придбання.

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

Іноземна валюта - це валюта інша, ніж функціональна валюта.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання 
активами. Первісна та подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, 
які представлені грошовими коштами на депозитних рахунках, здійснюється за амортизованою 
вартістю.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті 
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України” 
(І-ІБУ).
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У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації або наявності 
обтяження) 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.

4.3.3, Дебіторська заборгованість та фінансові активи, що оцінюються за амортизованою 
собівартістю

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Фонд відносить 
облігації, депозити, дебіторську заборгованість, в тому числі видані позики.

Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Фонд стає стороною 
договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.

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

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за 
амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка.

Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Фонд використовує одну чи кілька 
ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових 
інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну 
якість інструмента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є 
фіксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій 
здійснюватимуться платежі.

Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Фонд оцінює за сумою 
первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

Фонд оцінює станом на кожну звітну дату резерв під кредитні збитки за фінансовим 
інструментом у розмірі, що дорівнює:

- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не 
зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;

- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний 
ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.

Сума резерву під збитки за фінансовим інструментом розраховується Фондом відповідно до 
розробленої моделі розрахунку очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, що 
обліковуються за амортизованою вартістю та за справедливою вартістю. У випадку фінансових 
активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними грошовими потоками, 
належними до сплати на користь Фонду за договором; і грошовими потоками, які Фонд очікує 
одержати.

Станом на кожну звітну дату Фонд оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим 
інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки 
Фонд замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання 
дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. 
Для виконання такої оцінки Фонд порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) 
за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим



31 
інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано 
необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і 
вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання. Згідно параграфу 
5.5.37 МСФЗ 9. При визначенні дефолту в цілях з'ясування ризику настання дефолту Фонд 
застосовує визначення дефолту, яке відповідає визначенню, використовуваному в цілях 
внутрішнього управління кредитним ризиком для відповідного фінансового інструмента, а 
також, якщо це є доцільним, розглядає якісні показники (наприклад, фінансові умови). Однак, 
при цьому застосовується спростовне припущення про те, що дефолт настає не пізніше, ніж 
фінансовий актив стане простроченим на 90 днів, якщо Фонд не має обґрунтовано необхідної та 
підтверджуваної інформації, що доводить доцільність застосування критерію з більшою 
тривалістю прострочення. Визначення дефолту, що використовується в цих цілях, 
застосовується послідовно до всіх фінансових інструментів, якщо не стане доступною 
інформація, яка вказує на доцільність застосування іншого визначення дефолту за конкретним 
фінансовим інструментом.

Фонд може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом 
не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що 
фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату.

У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є 
придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Фонд оцінює очікувані 
кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю 
очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою 
відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як 
прибуток або збиток від зменшення корисності.

Фонд визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців 
з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно 
призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних фінансових інвестицій.

Фонд відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від 
знецінення фінансового активу:

- при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу 
uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз “стабільний», що присвоюється 
рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових 
агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитків розраховується в залежності від 
строку та умов розміщення (при розміщенні від 1 до 3-х місяців - розмір збитку складає 0%, від 
3-х місяців до 1 року - 0,3% від суми розміщення, більше 1 року - 2%);

- при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний 
рівень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного 
реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв 
збитку розраховується у розмірі від 7% до 20% від суми вкладу в залежності в розміру ризиків.

Фонд здійснює переказ частини довгострокової дебіторської заборгованості до складу 
короткострокової, коли за умовами договору до погашення частини суми заборгованості 
залишається менше 365 днів.

Справедливу вартість довгострокової позики або дебіторської заборгованості, за якими не 
нараховуються відсотки, можна оцінити як теперішню вартість усіх майбутніх надходжень 
грошових коштів.
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При визначенні вартості позики потрібно враховувати можливу наявність суттєвої 

відмінності процентної ставки, передбаченої договором позики, від поточних ринкових ставок 
(дисконтовані грошові потоки за різними ставками можуть суттєво відрізнятися).

Позики відображаються в обліку, починаючи з дати видачі коштів позичальникам.

Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою 
собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка із урахуванням вимог до зменшення 
корисності. Ефективна ставка відсотка - це ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік 
майбутніх грошових платежів від строку погашення до поточної чистої балансової вартості 
фінансового активу.

Різниця між первісною сумою заборгованості та її дисконтованою вартістю в дату 
виникнення заборгованості списується на збиток від первісного визнання активу, з подальшою 
амортизацією цієї різниці протягом періоду погашення. Якщо дебіторська заборгованість 
погашається достроково, то неамортизований залишок різниці відображається у звіті про 
сукупний дохід того періоду, в якому відбулося дострокове погашення. Подальша оцінка 
дебіторської заборгованості, на яку нараховуються відсотки за ставкою, що дорівнює або 
перевищує ринкову, здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює її номінальній 
вартості.

Безнадійною визнається заборгованість, щодо якої не існує вірогідності її погашення. 
Даний факт затверджується керівником Фонду.

4.3.4. 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 фінансові інвестиції, які утримуються 
в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається шляхом продажу фінансових активів і які, а саме: 
акції та паї (частки) господарських товариств, придбані з метою реалізації форвардні контракти, 
а також облігації внутрішньої державної позики (ОВДГІ).

Після первісного визнання Фонд оцінює їх за справедливою вартістю.

Оцінка вартості фінансових активів, які внесені до біржового списку, оцінюється за 
офіційним біржовим курсом організатора торгівлі.

Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості 
активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 
відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на 
користь протилежного, ринок, на якому Фонд зазвичай здійснює операцію продажу активу, 
приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший 
ринок.

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які 
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, 
максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих 
вхідних даних.

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.
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Оцінка фінансових активів, що не внесені до біржового списку організатора торгівлі.

Для оцінки акцій, що входять до складу активів Фонду 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.

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, 
Фонд 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) Фонд аналізує дані підтверджені 
ринком та фінансову звітність емітента офіційно оприлюднену або надану емітентом.

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі фінансових активів емітентів, 
які включені до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, Фонд 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.

Фонд застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є 
достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних 
відкритих вхідних даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних. Для визначення 
справедливої вартості фінансових активів (часток у статутному капіталі підприємств) Фонд року 
застосовує такі методи оцінки вартості: ринковий, витратний та дохідний підхід. Основні 
аспекти цих підходів стисло викладені в параграфах Б5 - Б11 МСФЗ 13.

В деяких випадках прийнятним є один метод оцінки вартості (наприклад, при оцінці актива з 
використанням цін котирування на активному ринку для ідентичних активів). В інших випадках 
доцільним може бути використання декількох методів (наприклад, у випадку, коли оцінюється 
одиниця, що генерує грошові кошти, або власний капітал конкретного суб’єкта 
господарювання). Якщо для оцінки справедливої вартості застосовують кілька методів оцінки, 
то відповідні показники справедливої вартості узгоджується, враховуючи прийнятність 
діапазону значень, на які вказують такі результати. Оцінка справедливої вартості - це точка в 
діапазоні, яка найкраще представляє справедливу вартість за даних обставин (параграфи 61-63 
МСФЗ 13).

Якщо ціни котирування для передачі ідентичного або подібного інструменту капіталу немає, 
а ідентичний об’єкт утримує інша сторона як актив, то суб'єкт господарювання оцінює 
справедливу вартість інструменту капіталу з позиції учасника ринку, який утримує ідентичний 
об’єкт як актив на дату оцінки.

У випадках, коли відкритих цін немає, суб'єкт господарювання оцінює справедливу вартість 
зобов’язання або інструменту капіталу за допомогою інших методів оцінки, зокрема за 
допомогою дохідного підходу (наприклад, метод поточної вартості, що враховує майбутні 
грошові потоки, які учасник ринку очікував би отримувати від утримування інструменту 
капіталу як актива).

Методи оцінки вартості, що застосовуються для оцінки справедливої вартості, мають 
максимізувати використання доречних відкритих вхідних даних та мінімізувати використання
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закритих вхідних даних. Фонд має відібрати вхідні дані, які відповідають характеристикам 
актива, що їх брали б до уваги учасники ринку в операції з активом. В деяких випадках такі 
характеристики приводять до необхідності застосування коригування, такого як премія чи 
дисконт (наприклад, премія за контроль або дисконт при придбанні неконтрольоваиої частки) 
(параграфи 67, 69 МСФЗ 13).

З метою підвищення зіставності оцінок справедливої вартості та пов’язаного з ними 
розкриття інформації МСФЗ для таких цілей встановлює ієрархію справедливої вартості, у якій 
передбачено три рівня вхідних даних для методів оцінки вартості, що використовуються для 
оцінки справедливої вартості. Ієрархія справедливої вартості встановлює найвищий пріоритет 
для цін котирування (нескоригованих) на активних ринках на ідентичні активи (вхідні дані 1-го 
рівня) та найнижчий пріоритет для закритих вхідних даних (вхідні дані 3-го рівня). Оцінювання 
важливості конкретних вхідних даних для усієї оцінки потребує судження з урахуванням 
чинників, характерних для даного актива.

Наявність доречних вхідних даних та їхня відносна суб’єктивність може вплинути на вибір 
відповідних методів оцінки вартості. Проте ієрархія справедливої вартості встановлює 
пріоритетність вхідних даних для методів оцінки вартості, а не методів оцінки, що 
використовуються для оцінки справедливої вартості. Наприклад, оцінка справедливої вартості, 
складена за методом теперішньої вартості, може бути віднесена до 2-го рівня чи 3-го рівня, 
залежно від вхідних даних, які є важливими для усієї оцінки, та рівня ієрархії справедливої 
вартості, до якого відносяться такі вхідні дані.

Виходячи з особливостей інструментів капіталу, що знаходяться у складі активів ІС1, під час 
такого визначення справедливої вартості будуть використовуватися в першу чергу вхідні дані 3- 
го рівня ієрархії. Вхідні дані 3-го рівня - це вхідні дані для актива чи зобов’язання, яких немає у 
відкритому доступі. В загальному випадку закриті вхідні дані використовуються для оцінки 
справедливої вартості, якщо відповідних відкритих даних немає, наприклад, якщо діяльність 
ринку для актива на дату оцінки незначна або її взагалі немає. Проте, мета оцінки справедливої 
вартості лишається такою ж, тобто ціна виходу на дату оцінки з позиції учасника ринку, який 
утримує актив. Отже, закриті вхідні дані мають відбивати припущення, які використовували б 
учасники ринку, встановлюючи ціну на актив, в тому числі припущення про ризик.

Фонд самостійно обирає метод (методи) для оцінки справедливої вартості активів, виходячи 
з інвестиційної стратегії Фонду, прийнятності підходів та наявної інформації.

Методи оцінки застосовуються послідовно.

Визначення справедливої вартості засновується на засадах та інструментарії незалежної 
оцінки, в даному випадку розглядається не як незалежна оцінка, що повинна виконуватися 
незалежним оцінювачем, а як різновид стандартизованої оцінки - оцінки, що здійснюється 
самостійно фондом з використанням методології алгоритму та стандартного набору вхідних 
даних.

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.

4.3.5. Зобов'язання
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Фонд стає стороною 

договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти.
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Поточні зобов’язання - це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із 

нижченаведених ознак:
• Керівництво Фонду сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає 

погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
• Керівництво Фонду 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.

Подальша оцінка поточних фінансових зобов’язань відбувається за амортизованою 
вартістю.

Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Фонд оцінює за 
сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

4.3.6. 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.

4.4. Облікові політики щодо основних засобів

4.4.1. Визнання та оцінка основних засобів

Фонд 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, при визнанні та обліку основних засобів
Фонд керується МСБО 16 «Основні засоби».

Об’єкт основних засобів слід визнавати активом, якщо:

а) Фонд отримає в майбутньому економічні вигоди від його використання;

б) його вартість можна достовірно оцінити.

Об’єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, під час зарахування 
на баланс оцінюються за їх собівартістю. Одиницею обліку основних засобів є окремий 
інвентарний об’єкт.

Собівартість об'єкта основних засобів включає усі прямі витрати, що пов’язані з 
придбанням, доставкою, установкою і приведенням його в стан, придатний до експлуатації.

Після первісного визнання об'єктів основних засобів їх подальший облік здійснюється за 
первісною вартістю (собівартістю) з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених 
збитків від зменшення корисності.

Визнані об’єкти основних засобів класифікуються в наступні групи:

комп’ютерна техніка;

машини та обладнання;

інструменти, прилади, інвентар (меблі); 

право користування об’єктом оренди.
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4.4.2. Подальші витрати

Фонд не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне 
обслуговування, ремонт та 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.

4.4.3. Амортизація основних засобів

Усі об’єкти основних засобів підлягають амортизації.

Амортизацію основних засобів Фонд нараховує із застосуванням прямолінійного методу, за 
яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на строк 
корисного використання об’єкта основних засобів.

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання та метод нарахування амортизації 
переглядаються на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін порівняно з 
попередніми оцінками обліковується як зміна облікової оцінки.

Фонд застосовує наступні терміни корисного використання основних засобів для розрахунку 
амортизації:

будівлі та споруди - ЗО років

комп’ютерна техніка - 2 роки;

машини та обладнання - 8 років;

інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 4 років;

право користування об’єктом оренди - відповідно строку дії договору оренди.

У випадках, коли об'єкт основних засобів складається з основних компонентів, які мають 
різні строки корисного використання, вони обліковуються як окремі об'єкти основних засобів.

Припинення визнання балансової вартості об’єкта основних засобів відбувається після його 
вибуття або коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання (вибуття).

4.4.4. Облікові політики щодо нематеріальних активів.

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 відповідно до 
строків корисного використання. Очікуваний строк корисного використання об'єкта 
нематеріальних активів встановлюється інвентаризаційною комісією в місяці отримання 
(створення) об'єкта на строк корисного використання 2 роки. Нематеріальні активи, які 
виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом 
терміну чинності цих прав.

4.4.5. Зменшення корисності необоротних активів.

На кожну звітну дату Фонд оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може 
зменшитися. Фонд зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного 
відшкодування, якщо і тільки 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 в попередніх періодах, Фонд сторнує, якщо і тільки якщо змінилися 
попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання
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збитку від зменшення корисності амортизації основних засобів коригується в майбутніх 
періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на 
систематичній основі протягом строку корисного використання.

4.4.7. Облікові політики щодо податку на прибуток

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 Фонду 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.

4.4.8. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу

Фонд класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якшо 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.

4.4.9. Облікові політики щодо оренди

Оренда - це контракт за яким власник активів (орендодавець передає іншій стороні 
(орендатору) ексклюзивне право користування активом за плату на визначений строк в часі. 
Початок терміну оренди - це найбільш рання з дат:

або дата укладання договору,

або прийняття сторонами зобов’язань у відношенні основних умов оренди.

Строк оренди - це період в продовж якого договір оренди не може бути розірваний, та на 
який орендар домовився орендувати актив.

Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, засноване на 
аналізі змісту угоди на дату початку дії договору. У рамках такого аналізу потрібно встановити, 
чи залежить виконання договору від використання конкретного активу або активів переходить 
у право користування активом або активами в результаті даної угоди від однієї сторони до 
інший, навіть якщо це не вказується в договорі явно.

Період амортизації по капітальних вкладенням в орендовані основні засоби являє собою 
період, протягом якого Фонд має можливість продовжувати термін оренди з урахуванням 
юридичних положень, що регулюють відповідні умови продовження. Дане положення 
відноситься до договорів оренди офісного приміщення, за якими в неї є успішна історія
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продовження термінів оренди. Капітальні вкладення у орендовані основні засоби (офісне 
приміщення) амортизуються протягом строку корисного використання або терміну відповідної 
оренди, якщо цей термін коротший.

Залишкова вартість та строки корисного використання активів аналізуються і, при 
необхідності, коригуються на кожну звітну дату. У випадку виявлення ознак того, що балансова 
вартість одиниці, яка генерує грошові потоки, перевищує його оцінену суму очікуваного 
відшкодування, балансова вартість активу списується до його очікуваного відшкодування.

Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, 
пов'язані з правом власності на актив. Фонд як орендатор на початку строку оренди визнає 
фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості 
орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за 
теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі 
розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. 
Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу 
періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі 
відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування 
амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою 
Фонду щодо подібних активів.

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, 
фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за 
угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку 
оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Фонд визнає на прямолінійній 
основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні 
доходу від оренди, визнаються як витрати.

Фонд заключив договір суборенди № 3 від 02 квітня 2021 року з фізичною особою- 
гіідприємцем Чухен Максимом Львовичем, договір діє до 01 квітня 2022 року.

4.5. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань

4.5.1. 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.

4.5.2. Виплати працівникам

Фонд визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після 
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Фонд визнає очікувану вартість короткострокових 
виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток — під час надання працівниками 
послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

На 31 грудня 2021 року Фонд не має найманих робітників.

4.5.3. Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства, Фонд визнає внески із заробітної плати 
працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із
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поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були 
надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена 
відповідна заробітна платня.

4.6. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності

4.6.1. Доходи та витрати
Фонд визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє 

зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові. Актив 
передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.

Дохід від продажу фінансових активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення 
всіх наведених далі умов:

а) Фонд передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового 
активу

б) Фонд передало покупцеві ризики та переваги від володіння, пов’язані з фінансовим 
активів;

в) 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;

г) суму доходу можна достовірно оцінити;
д) ймовірно, що до Фонду надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
ж) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно 

оцінити.

Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо:

- право Фонду на одержання виплат за дивідендами встановлено;

- є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до Фонду; 1

- суму дивідендів можна достовірно оцінити.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 
критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення або 
зменшення зобов’язань

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.
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4.7. Умовні зобов 'язання та активи

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

5. Основні припущення, оцінки та судження

При підготовці фінансова звітність 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 Фонду 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.

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 Фонду 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 Фонду 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 Фонду 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, в звітному періоді не здійснювались.

5.2. Судження щодо справедливої вартості фінансових активів Фонду

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



41 
різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка 
справедливої вартості».

Керівництво Фонду 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, волатильносгі, 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.

Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої 
вартості фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості 
першого рівня, керівництво Фонду планує використовувати оцінки та судження, які базуються 
па професійній компетенції працівників Фонду, досвіді та минулих подіях, а також з 
використанням розрахунків та моделей вартості фінансових активів. Залучення зовнішніх 
експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів, де оцінка, яка базується на професійній 
компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку керівництва є прийнятним та 
необхідним.

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

5.3. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів

Керівництво Фонду 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 не підконтрольним керівництву 
Фонду фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

5.4. Використання ставок дисконтування

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх 
потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення 
ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору 
ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об'єкти інвестування, 
або - ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на 
дату оцінки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторів:

а) вартості грошей у часі;

б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які 
вимагають різні рівні компенсації;

в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.

Інформація, що використана для визначення ставки дисконтування одержана з офіційного 
сайту НБУ за посиланням https://bank.gov.ua/statistic/sector-fmancial/data-sector-financial розділ 
“Процентні ставки за новими кредитами та новими депозитами у розрізі регіонів”.

https://bank.gov.ua/statistic/sector-fmancial/data-sector-financial
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5.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів

Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Фонд на дату 
виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.

Фонд визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, 
які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь 
строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредитно- 
знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками (у разі 
незначного зростання кредитного ризику).

Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до 
того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно 
зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші 
чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення 
модифікації або реструктуризації).

Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий 
інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал 
виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, 
а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть 
знизити, але не обов’язково здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо 
договірних грошових потоків.

Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на 
підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими 
інструментами Фонду або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Фонд здійснює діяльність.

Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом 
просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у 
попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну дату. У такому 
випадку Фонд з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту первісного 
визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії.

Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Фонду щодо кредитних збитків.

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 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 13 «Оцінка 
справедливої вартості» у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Таблиця 2
Класи активів та 

зобов’язань, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю

Методики оцінювання

Метод 
оцінки 

(ринковий, 
дохідний, 

витратний)

Вхідні дані

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

Ринковий Офіційні курси НБУ
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, Класи активів та 
зобов’язань, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю

Методики оцінювання

Метод 
оцінки 

(ринковий, 
дохідний, 

витратний)

Вхідні дані

Дебіторська 
заборгованість

Первісна оцінка дебіторської 
заборгованості здійснюється за 
справедливою вартістю, яка 
дорівнює вартості погашення, 
тобто сумі очікуваних 
контрактних грошових потоків на 
дату визнання. Після первісного 
визнання подальша оцінка 
дебіторської заборгованості 
відбувається за амортизованою 
собівартістю.

Дохідний Контрактні умови, 
ймовірність 
погашення, очікувані 
вхідні грошові потоки

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 кур
си організаторів тор
гів на дату оцінки, за 
відсутності визначе
ного біржового курсу 
на дату оцінки, вико
ристовується остання 
балансова вартість, 
ціни закриття біржо
вого торгового дня

Поточні 
зобов’язання

Первісна оцінка поточних зобов’
язань здійснюється за вартістю 
погашення. Подальша оцінка по
точних зобов’язань здійснюється 
за амортизованою собівартістю

Витратний Контрактні умови, 
ймовірність 
погашення, очікувані 
вихідні грошові 
потоки

6.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок 
справедливої вартості на прибуток або збиток

Вплив періодичних оцінок справедливої вартості на прибуток або збиток у звітному періоді 
відсутній.

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

Таблиця 3 (тис, грн.)
Класи активів та 

зобов’язань, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю

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)

Усього

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Дата оцінки 31.12.20 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.1220 31.12.21

Поточні фінансові 
інвестиції, що 
обліковуються за 
справедливою 
вартістю через 
прибуток або 
збиток 5602 13621 8 5602 .

і.

13629
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Класи активів та 

зобов’язань, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю

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)

Усього

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Дата оцінки 31.12.20 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.1220 31.12.21

Дебіторська 
заборгованість за 
розрахунками з 
нарахованих 
доходів 976 3394 976 3394
Грошові кошти — — 1797 102614 — - 1797 102614
Дебіторська 
заборгованість за 
виданими авансами 2 3 2 3
Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість 229777 427284 229777 427284
Довгострокові 
фінансові 
інвестиції, які 
обліковуються за 
методом участі в 
капіталі інших 
підприємств 91329 91205 91329 91205
Довгострокові 
фінансові 
інвестиції (інші 
фінансові 
інвестиції) 505 8655 505 8655
Довгострокова 
дебіторська 
заборгованість 40805 40805

Фонд використовує ієрархію справедливої вартості згідно вимог МСФЗ 13 «Оцінка 
справедливої вартості». Цей МСФЗ встановлює ієрархію справедливої вартості, у якій 
передбачено три рівня вхідних даних для методів оцінки вартості, що використовуються для 
оцінки справедливої вартості. Ієрархія справедливої вартості встановлює найвищий пріоритет 
для цін котирування (нескоригованих) на активних ринках на ідентичні активи або зобов'язання 
(вхідні дані 1-го рівня) та найнижчий пріоритет для закритих вхідних даних (вхідні дані 3-го 
рівня).

Вхідні дані 1-го рівня - це ціни котирування (нескориговані) на активних ринках на 
ідентичні активи або зобов'язання, до яких суб'єкт господарювання може мати доступ на дату 
оцінки.

Вхідні дані 2-го рівня - це вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до 1 -го рівня), які 
можна спостерігати для активу чи зобов'язання, прямо або опосередковано. До вхідних даних 2- 
го рівня належать:

а) ціни котирування на подібні активи чи зобов'язання на активних ринках;

б) ціни котирування на ідентичні або подібні активи чи зобов'язання на ринках, які не є 
активними;
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в) вхідні дані, окрім цін котирування, які можна спостерігати для активу чи зобов'язання, 

наприклад:
(і) ставки відсотка та криві дохідності, що спостерігаються на звичайних інтервалах 

котирування;

(ї) допустима змінність; та

(д) кредитні спреди
Вхідні дані 3-го рівня - це вхідні дані для активу чи зобов'язання, яких немає у відкритому 

доступі. Закриті вхідні дані слід використовувати для оцінки справедливої вартості, якщо 
відповідних відкритих даних немає, що передбачається в ситуаціях, коли діяльність ринку для 
активу або зобов'язання на дату оцінки незначна, або її взагалі немає. Отже, закриті вхідні дані 
мають відображати припущення, які використовували б учасники ринку, встановлюючи ціну на 
актив або зобов'язання, в тому числі припущення про ризик.

6.4. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості

У звітному періоді переведень між рівнями ієрархії справедливої вартості не відбувалось.

6.5. Розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Таблиця 4 (тис, грн.)

Балансова вартість Справедлива вартість
31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021

Поточні фінансові інвестиції, що 
обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток

5602 13629 5602 13629

Грошові кошти на поточному рахунку 1797 102614 1797 102614
Дебіторська заборгованість за 
продукцію за виданими авансами 2 3 2 3
Довгострокові фінансові інвестиції, які 
обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств

91329 91205 91329 91205

Довгострокові фінансові інвестиції 
(інші фінансові інвестиції) 505 8655 505 8655

Довгострокова дебіторська 
заборгованість - 40805 - 40805

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з нарахованих доходів 976 3394 976 ’ 3394

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 229777 427284 229777 427284

Керівництво Фонду 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

Фонд далі наводить додаткову інформацію, яка необхідна для кращого розуміння 
результатів діяльності Фонду.
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7.1. Звіт про фінансовий стан (Баланс)
7.1.1. Гроші та їх еквіваленти

Таблиця 5 (тис, грн.^

Найменування Станом на 31.12.2020 Станом на
31.12.2021

Грошові кошти на поточному рахунку в 
національній валюті 1 797 102 614

Всього 1 797 102 614

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках на поточних рахунках.

Залишок грошових коштів Фонду станом на 31 грудня 2021 року на поточному рахунку 
гривневому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» склав 94 861 тис. грн., на валютному рахунку USD 
АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» - 217 981,90 долар США (еквівалент 5 946 тис. грн), на 
депозитному рахунку в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805) згідно Договору № 
021/В6/07-395 від 06 жовтня 2020 року склав 1 760 тис. грн., який укладено строком на 12 
місяців та обліковується за справедливою вартістю. Залишок грошових коштів Фонду станом на 
31 грудня 2021 року на поточному рахунку гривневому в АБ «УКРГАЗБАНК» - 47 тис. грн. 
(таблиця 6).

Таблиця 6 (тис. грн.)

Балансова вартість Справедлива
На 31 грудня 2021 року На 31 грудня 2021 року

Каса та рахунки в банках, в грн 94 908 94 908
Резерв під кредитні збитки (0) (0)
Каса та рахунки в банках, в дол. США 5 946 5 946
Банківські депозити 1 760 1 760
Резерв під кредитні збитки (0) (0)
Всього 102 614 102 614

Надійність фінансової установи - один з важливих параметрів для будь-якого клієнта, адже 
це гарантія своєчасного повернення депозиту і відсутність проблем із погашенням кредитів.

Національним Банком України, під час складання рейтингу банків України за 2021 рік, 
враховувалися наступні моменти:

-достатність капіталу. Параметр демонструє резерв власних коштів для екстреного покриття 
втрат.

-ліквідність. Характеризує можливість банку зберігати свою стійкість в стресовій ситуації.

-прибутковість установи. Демонструє рентабельність фінансів, оцінюється як сума доходів і 
витрат фінансової установи. Позитивна прибутковість банку робить його більш стійким.

-довіра вкладників ілюструється динамікою депозиту в період оцінювання.

-якість активів. Параметр показує відсотки проблемних кредитів в портфелі установи.

-підтримка акціонерів. Даний параметр демонструє приналежність до певної бізнес-групи. У 
разі стресових ситуацій банк може додатково фінансуватися державою, іноземними 
інвесторами, вітчизняними бізнесменами.
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З урахуванням цих факторів сформовано рейтинг банків, в яких у Фонді відкриті поточні і 

депозитні рахунки_____ ___________ _________ ______________________________ __________

№ Назва банка Форма 
власності Країна Сайт банку Кредитний 

рейтинг

1.
AT 
«РАЙФФАЙЗЕН
БАНК»

приватний Австрія
https://raiffeisen.ua/news/moodys- 
pidtverdzhuye-reytingi-raiffeisen- 

banku-1552

на рівні 
uaAAA

2. AT
«ОЩАДБАНК» державний Україна

https://www.oschadbank.Ua/news/a 
gentstvo-fitch-ratings-pidtverdilo- 
rejting-osadbanku-z-pozitivnim- 

prognozom

на рівні 
uaAA

3. АБ 
«УКРГАЗБАНК» державний Україна

https://www.ukrgasbank.com/uploa 
d/file/ukrgasbankjpidtv 3q 2021.p 

df

на рівні 
иаАА+

Розкриття інформації щодо надійності банків наведено у п. 9.1 цих Приміток.

Таблиця 7 (тис, грн)
7.1.2. Фінансові інвестиції

Найменування 31.12.2020 31.12.2021
Довгострокові фінансові інвестиції: які 
обліковуються за методом участі в капіталі 91329 97826

Інші фінансові інвестиції 505 2034
Поточні фінансові інвестиції 5602 13629
Всього: 97436 113489

7.1.2.1 Фінансові інвестиції, які обліковуються за справедливою вартістю, з відображенням 
результату переоцінки у прибутку чи збитку.

Станом на 31 грудня 2021 року на Балансі Фонду обліковуються довгострокові фінансові 
інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у 
прибутку чи збитку відповідно до МСФЗ 9 в сумі 99 860 тис. грн. Ринкові котирування по 
зазначеним фінансовим інвестиціям не доступні. В рік придбання частки обліковуються за 
ціною придбання.

Довгострокові фінансові інвестиції які належать до категорії фінансових інвестицій 
утримуваних на період понад один рік, а також усі інші інвестиції, котрі не можуть бути вільно 
реалізовані у будь-який момент відображаються як довгострокові фінансові інвестиції».

Фонд володіє часткою в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛ-ФІНАНС» (код за ЄДРПОУ 43263848) станом на 
31.12.2021 року в розмірі 10 % на суму 505 тис. грн. На кінець року Фондом переоцінено 
балансову вартість частки на суму 529 тис. грн. Таким чином, балансова вартість частки 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАПІТАЛ-ФІНАНС» (код за 
ЄДРПОУ 43263848) становить 1034 тис. грн.

Згідно Договору купівлі частки в статутному капіталі від 02 квітня 2021 року Фонд придбав 
частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МОЛОЧНА КОМПАНІЯ «ГАЛИЧИНА» (код ЄДРПОУ 396850140) в розмірі 10% на суму 1000 
тис. грн.

https://raiffeisen.ua/news/moodys-pidtverdzhuye-reytingi-raiffeisen-banku-1552
https://www.oschadbank.Ua/news/a
https://www.ukrgasbank.com/uploa
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Таблиця 8 (тис, грн)

Частка в статутному капіталі Частка, 
%

На
31 грудня 
2020 року

На
31 грудня 
2021 року

ТОВ «КАПІТАЛ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43263848) 10 505 1034
ТОВ «МК «ГАЛИЧИНА» (код ЄДРПОУ 396850140) 10 - 1000

Всього 505 2034

Протягом звітного 2021 року, відбулися наступні зміни в довгострокових фінансових 
інвестиціях, які обліковуються за методом участі і капіталі інших підприємств»:

Фонд є засновником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛДЕН 
ЕСТЕЙТ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 43916649) згідно Протоколу Загальних зборів Учасників № 
01/2020 від 16 вересня 2020 року з часткою у статутному капіталі розміром 25 % в сумі 85 138 
тис. грн. На звітну дату 31 грудня 2021 року відсоток володіння часткою становив 21,038 % на 
суму 85 246 тис. грн. Згідно п. 11 МСБО 28, якщо участь у статутному капіталі становить більше 
20 % та дана інвестиція є довгостроковою, вона оцінюється по методу участі в капіталі. Тому на 
кінець звітного 2021 року, Фондом переоцінено балансову вартість фінансової інвестиції на 
суму 103 тис. грн. Таким чином, на кінець 2021 року балансова вартість частки ФОНДУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОЛДЕН ЕСТЕЙТ ГРУП" (код за ЄДРПОУ 43916649) 
становить 85 349 тис. грн..

Фонд є засновником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРРОУ 
1НДАСТРІЗ" (код за ЄДРПОУ 43816998) згідно Протоколу Загальних зборів Учасників № 
11/09/2020 від 11 вересня 2020 року з часткою у статутному капіталі розміром 20 % в сумі 6 000 
тис. грн. На звітну дату 31 грудня 2021 року відсоток володіння часткою становив 20 % на суму 
6 083 тис. грн Згідно п. 11 МСБО 28, якщо участь у статутному капіталі становить більше 20% 
та дана інвестиція є довгостроковою, вона оцінюється по методу участі в капіталі. Тому на 
кінець звітного 2021 року, Фондом було переоцінено балансову вартість частки на суму 227 тис. 
грн. Таким чином, на кінець 2021 року, балансова вартість частки ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРРОУ ІНДАСТРІЗ" (код за ЄДРПОУ 43816998) 
становить 5 856 тис. грн.

Згідно Договору купівлі частки в статутному капіталі від 28 січня 2021 року Фонд придбав 
частку в Статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТКД- 
ГІОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 37484544) в розмірі 50 % на суму 6 621 тис. грн.

У Фонді обліковуються фінансові інвестиції за методом участі в капіталі, що представлено у 
таблиці нижче:

Таблиця 9 (тис. грн)

Частка в статутному капіталі Частка 
%

На
31 грудня 
2020 року

На
31 грудня 
2021 року

ТОВ «ГОЛДЕН ЕСТЕЙТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43916649) 21,038 85 246 85 349
ТОВ «СПАРРОУ ІНДАСТРІЗ» (код ЄДРПОУ 43816998) 20 6 083 5 856
ТЗОВ «ТКД-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 37484544) 50 - 6 621

Всього 91 329 97 826

У Фонді обліковуються поточні фінансові інвестиції, які належать до категорії утримувані 
для продажу.
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Таблиця 10 (тис, грн.)

Балансова вартість Справедлива вартість

31.12.2020р. 31.12.2021р. 31.12.2020р. 31.12.2021р.
Державні облігації (ОВДП), 
номіновані в іноземній валюті 5 602 13621 5 602 13621

Деривативи (форвардні 
контракти) - 8 - 8

Всього 5 602 13 629 5 602 13 629

В звітному 2021 року Фондом було придбано державні облігації ОВДП, номіновані в 
іноземній валюті (195 штук) згідно Договору купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної 
позики № ДД-08/6-0-2/210 від 11 лютого 2021 року та 295 штук згідно Договору купівлі- 
продажу облігацій внутрішньої державної позики № ДД-08/6-0-2/694 від 10 червня 2021 року. 
Державні облігації ОВДП, утримуються як короткострокові фінансові інвестиції та 
обліковуються по справедливій вартості з відображенням результату переоцінки у прибутку чи 
збитку відповідно МСФЗ 9. А також 16 грудня 2021 року було погашено ОВДП МФУ 
UA4000205736 в кількості 197 штук.

Фонд володів станом на 31.12.2020 року та на 31.12.2021 року облігаціями внутрішніх 
державних позик України :

Таблиця 11 (тис, грн.)

Державні облігації 
(ОВДП), номіновані в 

іноземній валюті

Валюта: 
грн/USD На 31 грудня 2020 року На 31 грудня 2021 року

ОВДП МФУ
UA4000205736

гривня 5601845,75 -
USD 198122,90 -

ОВДП МФУ
UA4000215727

гривня - 5395936,92
USD - 197466,75

ОВДП МФУ
UA4000218333

гривня - 8225477,06
USD - 301015,05

Всього
гривня 5601845,75 13621413,98
USD 198122,90 498481,80

Курсова різниця від зміни курсу валют визначається на кожну дату балансу і дату 
проведення господарської операції, зокрема купівлі, продажу, погашення та відображається у 
складі інших доходів (витрат).

Детальна інформація про інвестиції (вид цінного паперу, рівень лістингу, рейтингова оцінка, 
тощо) у цінні папери станом на 31 грудня 2021 року наведена нижче:
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Таблиця 12 (тис, грн.)

7.1.2.2. Похідні фінансові інструменти (форвардні контракти)

Вид цінних 
паперів, дата 
погашення

Державні 
облігації 
(ОВДП), 

номіновані в 
іноземній 

валюті

Код 
ЄДРПОУ 
емітента

Рівень лістингу 
котирувального 

списку 
біржового 
реєстру, до 

якого включений 
цінний папір

Наймену
вання 
кре

дитного 
агенства, 
яким при

своєно 
рейтинго- 
ву оцінку 

цінних 
паперів 
емітента

Балан
сова 
вар

тість, 
тис. 
грн.

Кіль
кість, 
шт.

Цінні папери, 
погашення та 

отримання 
доходу за 

якими 
гарантовано 
Кабінетом 
Міністрів

України, дата 
погашення

16 грудня 2021

ОВДП МФУ
UA4000205736

00013480 Рівень лістингу
1,ПФТС;

Рівень лістингу
1,УБ

Рівень лістингу
1,

ПЕРСПЕКТИВА

Standard 
& Poor’s

Fitch 
Ratings 

Moody's 
Investors 
Service

0 0

Цінні папери, 
погашення та 

отримання 
доходу за 

якими 
гарантовано 
Кабінетом 
Міністрів

України, дата 
погашення

14 квітня 2022

ОВДП МФУ
UA4000215727

00013480 Рівень лістингу 
1,ПФТС;

Рівень лістингу
1,УБ

Рівень лістингу
1,

ПЕРСПЕКТИВА

Standard 
& Poor’s

Fitch 
Ratings 

Moody's 
Investors 
Service

5396 195

Цінні папери, 
погашення та 

отримання 
доходу за 

якими 
гарантовано 
Кабінетом 
Міністрів

України, дата 
погашення

14 липня 2022

ОВДП МФУ
UA4000218333 00013480

Рівень лістингу 
1,ПФТС;

Рівень лістингу
1,УБ

Рівень лістингу
1,

ПЕРСПЕКТИВА

Standard 
& Poor’s

Fitch 
Ratings 

Moody's 
Investors 
Service

8225 295

Разом 13621 490

Протягом звітного 2021 року Фондом було придбано форвардні контракти (330 шт.) за 
ціною 100 грн. за кожний, на загальну суму 33,0 тис. грн. та були оплачені за кошти спільного 
інвестування і відповідно Фонд отримав право реалізувати ці форвардні контракти в один із 



наступних способів: (а) шляхом укладення Договору купівлі-продажу майнових прав на 
нерухоме майно (базовий актив) або (б) шляхом подальшого відчуження форвардного контракту 
як деривативу третім особам. Укладені форвардні контракти відповідають вимогам Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) 
форми деривативів» від 19.04.1999 року № 632. Фонд реалізував 247 шт. форвардних контрактів 
та 2 шт. форвардних контрактів було розірвано.

Базовим активом за цими форвардними контрактами є майнові права на одне житлове 
приміщення (квартира), що у майбутньому буде зареєстроване у встановленому законодавством 
порядку як об’єкт нерухомого майна після завершення будівництва багатоквартирного 
житлового будинку з вбудованою автостоянкою, громадськими приміщеннями та 
трансформаторною підстанцією на вул. Кульпарківській, 96 в м. Львові.

Під майновими правами за цими форвардними контрактами сторони розуміють речове 
право на набуття у майбутньому права власності на об’єкт нерухомості після прийняття об’єкта 
будівництва в експлуатацію в установленому чинним законодавством України порядку, та яке 
підлягає відчуженню продавцем згідно договору купівлі-продажу майнових прав і набувається 
покупцем (власником деривативу).

Фондом було укладено з Західно-Українською регіональною агропромисловою біржою 
Договір № 01-10-20/88 від 01 жовтня 2020 року про надання послуг з організації та проведення 
публічних торгів (відкритих аукціонів) з продажу форвардних контрактів (деривативів) на 
поставку майнових прав на об'єкти нерухомого майна.

Відповідно до умов даного Договору, предметом договору є надання Західно-Українською 
регіональною агропромисловою біржою (надалі - Біржа) замовнику послуг з організації та 
проведення публічних торгів (відкритих аукціонів) з продажу форвардних контрактів 
(деривативів) на поставку майнових прав на об'єкти нерухомого майна, а саме: майнові права на 
житлове приміщення (квартира), що у майбутньому буде зареєстроване у встановленому 
законодавством порядку як об’єкт нерухомого майна після завершення будівництва 
багатоквартирного житлового будинку з вбудованою автостоянкою, громадськими 
приміщеннями та трансформаторною підстанцією на вул. Кульпарківській, 96 у м. Львові, а 
Фонд зобов’язується сплатити Біржі вартість зазначеної послуги відповідно до умов цього 
договору. Біржа зобов'язується організувати публічні торги у відповідності до пропозиції з 
продажу форвардних контрактів (деривативів), що надаються, шляхом реєстрації та 
забезпечення обігу форвардних контрактів». Таким чином, Фондом було понесено витрат за 
послуги по організації аукціонів продажу форвардних контрактів Західно-Української 
регіональної агропромислової біржі на загальну суму 52,15 тис. грн., що відображено в складі 
операційних витрат, операції були проведені до 01 липня 2021 року.

Фондом 02.08.2021 року укладено договір № 02/08/2021-189/Д про тимчасове комерційне 
використання Веб-терміналу при організації, наданні доступу та проведенні електронних 
аукціонів та реєстрації їх наслідків доступ до Електронного майданчика проведення аукціонів 
які застосовуються для проведення відкритих аукціонів з метою конкурентного визначення ціни 
форвардних контрактів(деривативів) на поставку майнових прав на об’єкти нерухомого майна, 
де предметом аукціонів є Деривативи, базовим активом за якими є: майнові права на житлове 
приміщення (квартира), що у майбутньому буде зареєстроване у встановленому законодавством 
порядку як об’єкт нерухомого майна після завершення будівництва багатоквартирного 
житлового будинку з вбудованою автостоянкою, громадськими приміщеннями та 
трансформаторною підстанцією на вул. Кульпарківській, 96 у м. Львові та на вул. Садова, 2-А. 
Таким чином, Фондом було понесено витрати за послуги за використання Веб-терміналу у
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електронній формі організатору аукціонів ТОВ «АУКЦІОННИЙ ДІМ «ПЕРСПЕКТИВ А- 
КОММОДІТІ» 76,5 тис. грн.

На звітну дату 31 грудня 2021 року було укладено Договори купівлі форвардних контрактів 
з фізичними особами на загальну суму 196 051 289,09 грн. та оплачено в сумі 186 571 957,15 
грн. в строки вказані в вищезазначених Договорах.

Витрати від реалізації фінансових інвестицій було віднесено до складу інших операційних 
витрат» в сумі 25 тис. грн. Дохід від продажу фінансових інвестицій було віднесено до складу 
інших операційних доходів в сумі 196 051 тис. грн

7.1.3. Дебіторська заборгованість
Розшифрування дебіторської заборгованості представлена в таблиці 13.

Таблиця 13 (тис, грн.)
31 грудня
2020 року

31 грудня
2021 року

Довгострокова дебіторська заборгованість 
(форвардні контракти) 42 994
Відображення премії/дисконту за довгостроковою дебіторською 
заборгованістю (форвардними контрактами) (2 164)
Очікувані кредитні збитки щодо довгостроковою дебіторської 
заборгованості (за форвардними контрактами) (25)
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими 
авансами 2 3
Дебіторська заборгованість (форвардні контракти) 6852 16 357
Відображення премії/дисконту за дебіторською заборгованістю 
(форвардними контрактами) (360) (375)
Очікувані кредитні збитки щодо дебіторської заборгованості 
(за форвардними контрактами) (5)
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих 
доходів (відсотки за договорами позик) 976 3 435
Очікувані кредитні збитки щодо дебіторської заборгованості з 
нарахованих доходів (відсотки за договорами позик) (41)
Інша поточна дебіторська заборгованість (договори позики) 217 000 407 070
Відображення премії/дисконту (за договорами позик) 6 308 16 263
Очікувані кредитні збитки щодо іншої дебіторської 
заборгованості (за договорами позик) (23) (12 026)
Всього 230 755 471 486

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2021 року представлена 
заборгованістю за договорами з реалізації форвардних контрактів (таблиця 14).

___________________ Таблиця 14 (грн)
Дебіторська заборгованість

Контрагент Номінальна сума 
заборгованості, грн

Дата
виникнення Оцінна вартість, грн

Договір
Славка

дисконтування
Дата 

погашення
Дисконт/ премія на дату 

оцінки, грн

Гірна Галина Ярославівна 175 084,64 20.05.2021 168 249,02
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Дебіторська заборгованість

Контрагент
Номінальна сума 

заборгованості, грн
Дата 

виникнення
Оцінна вартість, грн

Договір
Ставка

дисконтування
Дата 

погашення
Дисконт/ премія на дату 

оцінки, грн
ДОГОВІР № ДКП/20-05-2021/3-369 3,60 15.02.2023 -6 835,62

Греділь Андрій Романович 322 777,82 18.05.2021 310 175,99

ДОГОВІР № ДКП/18-05-2021/3-364 3,60 15.02.2023 -12 601,83

Кісь Віктор Ігорович 168 715,22 19.05.2021 162 128,27

ДОГОВІР № ДКП/19-05-2021/1-365 3,60 15.02.2023 -6 586,95

Кісь Віктор Ігорович 245 757,55 19.05.2021 236 162,73

ДОГОВІР № ДКП/19-05-2021/2-366 3,60 15.02.2023 -9 594,82

Корж Олена Ігорівна 15 007,20 06.05.2021 14 421,29

ДОГОВІР № ДКП/06-05-2021/1-286 3,60 15.02.2023 -585,91

Костюк Ольга Михайлівна 40 764,47 17.05.2021 39 172,95

ДОГОВІР № ДКП/17-05-2021/2-361 3,60 15.02.2023 -1 591,52

Маркевич Марина Вікторівна 266 723,70 12.05.2021 256 310,33

ДОГОВІР № ДКП/12-05-2021 /4-301 3,60 15.02.2023 -10 413,37

Мудрак Ірина Костянтинівна 260 588,34 25.05.2021 250 414,50

ДОГОВІР № ДКП/25-05-2021/1-382 3,60 15.02.2023 -10 173,84

Паробій Володимир Миколайович 356 142,50 21.05.2021 342 238,05

ДОГОВІР № ДКП/21-05-2021/1-378 3,60 15.02.2023 -13 904,45

Бутля Світлана Анатоліївна 266 808,60 12.05.2021 256 391,91
ДОГОВІР № ДКП/12-05-2021/5-302 3,60 15.02.2023 -10 416,69
Жовтоног Михаїл Олександрович 400 670,54 17.05.2021 385 027,64
ДОГОВІР № ДКП/17-05-2021/1-360 3,60 15.02.2023 -15 642,90
Возна Анна Ігорівна 428 509,14 08.06.2021 409 712,19
ДОГОВІР № ДКП/08-06-2021/1 -405 3,80 15.03.2023 -18 796,95
Гавриш Тетяна Петрівна 219 025,23 30.06.2021 209 417,49
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/11-513 3,80 15.03.2023 -9 607,74
Горак Ольга Ігорівна 201 472,48 07.06.2021 192 634,70
ДОГОВІР № ДКП/07-06-2021/1-404 3,80 15.03.2023 -8 837,78
Горячко Тарас Всеволодович 467 069,34 30.06.2021 446 580,91
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/18-520 3,80 15.03.2023 -20 488,43
Тюль Анастасія Олександрівна 156 726,35 31.05.2021 149 851,40
ДОГОВІР № ДКП/31-05-2021/1-396 3,80 15.03.2023 -6 874,95
Давидюк Тетяна Юріївна 133 585,52 26.05.2021 128 022,29
ДОГОВІР № ДКП/26-05-2021/1 -3 85 3,60 15.03.2023 -5 563,23
Дема Христина Іванівна 811 579,73 21.10.2021 777 781,13
ДОГОВ ІР № ДКП/21-10-2021/2-847 3,60 15.03.2023 -33 798,60
Демкович Олег Петрович 231 656,50 12.08.2021 221 494,68
ДОГОВІР № ДКП/12-08-2021/1-765 3,80 15.03.2023 -10 161,82
Дудок Роман Зіновійович 260 928,84 30.06.2021 249 482,96
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/9-511 3,80 15.03.2023 -11 445,88
Єгоров Віктор Вікторович 165 546,79 16.06.2021 158 284,93
ДОГОВІР № ДКП/16-06-2021/3-425 3,80 15.03.2023 -7 261,86
Здвіжков Юрій Сергійович 195 189,99 23.06.2021 186 627,80
ДОГОВІР № ДКП/23-06-2021/5-438 3,80 15.03.2023 -8 562,19
Знак Андрій Володимирович 334 026,85 11.06.2021 319 374,46
ДОГОВІР № ДКП/11-06-2021/2-415 3,80 15.03.2023 -14 652,39
Іванов Дмитро Олександрович 376 735,56 30.06.2021 360 209,71
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/5-507 3,80 15.03.2023 -16 525.85
Кецман Тарас Іванович 743 265,93 11.06.2021 710 661,89
ДОГОВІР № ДКП/11-06-2021/3-416 3,80 15.03.2023 -32 604,04
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Контрагент Номінальна сума 
заборгованості, грн

Дата 
виникнення Оцінна вартість, грн

Договір Ставка
дисконтування

Дата 
погашення

Дисконт/ премія на дату 
оцінки, грн

Кіндрат Ольга Іванівна 225 051,59 11.06.2021 215 179,50
ДОГОВІР № ДКП/11-06-2021/1-414 3,80 15.03.2023 -9 872,09
Коробейніков Денис Миколайович 261 161,00 23.06.2021 249 704,93
ДОГОВІР № ДКП/23-06-2021/3-436 3,80 15.03.2023 -11 456,07
Корчинська Інна Михайлівна 204 061,73 03.06.2021 195 110,38
ДОГОВІР № ДКП/03-06-2021/1-403 3,80 15.03.2023 -8 951,35
Котик Дем'ян Васильович 406 743,97 06.09.2021 389 804,94
ДКП/06-09-2021/1-775 3,60 15.03.2023 -16 939,03
Кохман Данусія Степанівна 207 959,68 29.06.2021 198 837,34
ДОГОВІР № ДКП/29-06-2021/2-501 3,80 15.03.2023 -9 122,34
Кравчук Юрій Орестович 186 404,13 16.06.2021 178 227,34
ДОГОВІР № ДКП/16-06-2021/2-424 3,80 15.03.2023 -8 176,79
Леськів Тарас Сергійович 240 962,90 22.06.2021 230 392,84
ДОГОВІР ДКП/22-06-2021/1-431 3,80 15.03.2023 -10 570,06
Макаєва Олександра Євгенівна 488 477,10 24.09.2021 468 134,25
ДОГОВІР № ДКП/24-09-2021/1-807 3,60 15.03.2023 -20 342,85
Малий Володимир Васильович 346 341,98 26.08.2021 331 149,37
ДОГОВІР № ДКП/26-08-2021/1-768 3,80 15.03.2023 -15 192,61
Мамедов Тимур Магомед Огли 12 763,55 26.05.2021 12 232,01
ДОГОВІР № ДКП/26-05-2021/5-389 3,60 15.03.2023 -531,54
Мариняк Анастасія Романівна 1 441,71 24.06.2021 1 378,47
ДОГОВІР № ДКП/24-06-2021/1-439 3,80 15.03.2023 -63,24
Марканич Галина Миколаївна 434 524,11 09.09.2021 416428,16
ДОГОВІР № ДКП/09-09-2021/3-786 3,60 15.03.2023 -18 095,95
Маховікова Світлана Миколаївна 200 791,04 18.06.2021 191 983,16
ДОГОВІР № ДКП/18-06-2021/1-428 3,80 15.03.2023 -8 807,88
Мосійчук Іван Ігорович 385 809,87 06.10.2021 369 742,65
ДОГОВІР № ДКП/06-10-2021/2-817 3,60 15.03.2023 -16 067,22
Мушинський Остап Андрійович 609 520,58 27.05.2021 584 136,83
ДОГОВІР № ДКП/27-05-2021/2-391 3,60 15.03.2023 -25 383,75
Одноріг Уляна Володимирівна 185 038,84 27.05.2021 177 332,82
ДОГОВІР № ДКП/27-05-2021/1-390 3,60 15.03.2023 -7 706,02
Онисько Ольга Андріївна 232 522,57 14.06.2021 222 322,75
ДОГОВІР № ДКП/14-06-2021/3-419 3,80 15.03.2023 -10 199,82
Оніпко Михайло Михайлович 330 070,17 10.06.2021 315 591,34
ДОГОВІР № ДКП/10-06-2021/1-408 3,80 15.03.2023 -14 478,83
Павук Оля Ярославівна 275 040,14 09.08.2021 262 975,25
ДОГОВІР № ДКП/09-08-2021/1-764 3,80 15.03.2023 -12 064,89
Партика Оксана Володимирівна 268 709,80 29.06.2021 256 922,60
ДОГОВІР № ДКП/29-06-2021/1-500 3,80 15.03.2023 -11 787,20
Пелех Наталія Степанівна 203 915,33 14.06.2021 194 970,40

ДОГОВ ІР № Д КП/14-06-2021/2-418 3,80 15.03.2023 -8 944,93

Подолюк Ярослава Василівна 286 892,99 30.06.2021 274 308,17
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/1-503 3,80 15.03.2023 -12 584,82

Поліщук Всеволод Миколайович 367 821,96 30.06.2021 351 687,1 1
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/19-521 3,80 15.03.2023 -16 134,85

Починок Христина Русланівна 184 176,32 28.05.2021 176 506,22

ДОГОВІР № ДКП/28-05-2021/3-395 3,60 15.03.2023 -7 670,10

Пуліковська Тетяна Вікторівна 272 953,89 02.06.2021 260 980,52
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Контрагент
Номінальна сума 

заборгованості, грн
Дата 

виникнення
Оцінна вартість, грн

Договір
Ставка

дисконтування
Дата

погашення
Дисконт/ премія на дату 

оцінки, грн
ДОГОВІР № ДКП/02-06-2021/2-401 3,80 15.03.2023 -11 973,37

Рубай Андріана Андріївна 323 214,58 02.06.2021 .309 036,48

ДОГОВІР № ДКП/02-06-2021/1-400 3,80 15.03.2023 -14 178,10

Сагата Ольга Данилівна 240 134,40 09.06.2021 229 600,68

ДОГОВІР № ДКП/09-06-2021/2-407 3,80 15.03.2023 -10 533,72

Сметанніков Остап Андрійович 295 593,00 09.09.2021 283 282,90

ДОГОВІР № ДКП/09-09-2021/1-784 3,60 15.03.2023 -12310,10

Сорочинський Ярослав Ярославович 331 095,18 05.11.2021 316 204,96

ДОГОВІР № ДКП/05-11-2021/3-866 3,90 15.03.2023 -14 890,22

Стащак Ярослав Володимирович 89 006,68 30.06.2021 85 102,32

ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/4-506 3,80 15.03.2023 -3 904,36

Федак Марія Федорівна 344 120,82 21.09.2021 329 789,76

ДОГОВІР № ДКП/21-09-2021/2-797 3,60 15.03.2023 -14 331,06

Федак Марія Федорівна 343 885,14 21.09.2021 329 563,89

ДОГОВІР № ДКП/21-09-2021/3-798 3,60 15.03.2023 -14 321,25

Хедик Світлана Анатоліївна 266 464,08 30.06.2021 254 775,39

ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/6-508 3,80 15.03.2023 -11 688,69

Хедик Світлана Анатоліївна 266 464,08 30.06.2021 254 775,39

ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/7-509 3,80 15.03.2023 -1 1 688,69
Хом'як-Дедишин Остап Ігорович 784 756,29 21.09.2021 752 074,77
ДОГОВІР № ДКП/21-09-2021/1-796 3,60 15.03.2023 -32 681,52
Архіпов Артем Олександрович 281 575,28 31.05.2021 269 223,72
ДОГОВІР № ДКП/31-05-2021/2-397 3,80 15.03.2023 -12 351,56
Чаплинець Іван Васильович 219 025,23 30.06.2021 209 417,49
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/11-513/1 3,80 15.03.2023 -9 607,74
Шишка Роман Миколайович 249 121,91 28.05.2021 238 747,12
ДОГОВІР № ДКП/28-05-2021/1-393 3,60 15.03.2023 -10 374,79
Шолубко Данило Ігорович 432 493,31 30.06.2021 413 521,59
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/13-515 3,80 15.03.2023 -18 971,72
Шургот Андрій Васильович 235 021,47 17.06.2021 224 712,04
ДОГОВІР № ДКП/17-06-2021/1-426 3,80 15.03.2023 -10 309,43
Яворський Богдан Ярославович 162 355,35 26.05.2021 155 593,99
ДОГОВІР № ДКП/26-05-2021/2-386 3,60 15.03.2023 -6 761,36
Хомяк Романна Ярославівна 171 087,61 22.06.2021 163 582,70
ДОГОВІР № ДКП/22-06-2021/3-433 3,80 15.03.2023 -7 504,91
Баранов Дмитро Сергійович 182 846,95 23.06.2021 174 826,20
ДОГОВІР № ДКП/23-06-2021/4-437 3,80 15.03.2023 -8 020,75
Бачинська Оксана Мар’янівна 87 135,12 30.06.2021 83 312,86
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/8-510 3,80 15.03.2023 -3 822,26
Беновська Марія Тарасівна 220 366,92 02.06.2021 210 700,32
ДОГОВІР № ДКП/02-06-2021/3-402 3,80 15.03.2023 -9 666,60
Боршовський Тарас Іванович 523 864,09 05.08.2021 500 884,31
ДОГОВІР № ДКП/05-08-2021/1 -763 3,80 15.03.2023 -22 979,78
Брухнов Герман Васильович 342 828,85 09.09.2021 328 551,59
ДОГОВІР № ДКП/09-09-2021/2-785 3,60 15.03.2023 -14 277,26
Вітвіцький Андрій Русланович 269 999,98 25.05.2021 258 755,71
ДОГОВІР № ДКП/25-05-2021/2-383 3,60 15.03.2023 -11 244,27
Лешко Софія Ігорівна 207 866,80 13.05.2021 198 920,76
ДОГОВІР № ДКП/13-05-2021/1-303 3,60 30.03.2023 -8 946,04
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Лешко Софія Ігорівна 210 615,74 13.05.2021 201 551,40
ДОГОВІР № ДКП/13-05-2021/2-304 3,60 30.03.2023 -9 064,34
Семен Анна Романівна 310 969,27 26.10.2021 306 816,47
ДОГОВІР № ДКП/26-10-2021/1-852 3,60 15.07.2023 -4 152,8
Сова Оксана Григорівна 388 861,41 19.10.2021 368 287,61
ДОГОВІР № ДКП/19-10-2021/2-841 3,60 15.07.2023 -20 573,80
Тарапата Наталія Іванівна 388 861,41 19.10.2021 368 287,61
ДОГОВІР № ДКП/19-10-2021/3-842 3,60 15.07.2023 -20 573,80
Хомюк Денис Сергійович 474 050,25 19.10.2021 448 969,30
ДОГОВ IP № ДКП/19-10-2021 /4-843 3,60 15.07.2023 -25 080,95
Голуб Уляна Ігорівна 682 779,30 26.11.2021 641 698,90
ДОГОВІР № ДКП/26-11-2021/1-883 3,90 15.08.2023 -41 080,40
Донський Дмитро Володимирович 936 766,25 02.12.2021 881 780,44
ДОГОВІР № ДКП/02-12-2021/1-1063 3,80 15.08.2023 -54 985,81
Єльцова Ірина Сергіївна 609 087,50 12.11.2021 572 440,87
ДОГОВІР № ДКП/12-11-2021/3-874 3,90 15.08.2023 -36 646,63
Кавуза Віталій Михайлович 784 235,13 04.11.2021 737 050,49
ДОГОВІР № ДКП/04-11-2021/1-862 3,90 15.08.2023 -47 184,64
Кархут Марта Володимирівна 476 458,22 17.12.2021 448 491,33
ДОГОВІР № ДКП/17-12-2021/2-1084 3,80 15.08.2023 -27 966,89
Кондюх Наталія Ярославівна 488 148,29 15.12.2021 459 495,22
ДОГОВІР № ДКП/15-12-2021/1-1077 3,80 15.08.2023 -28 653,07
Короленко Оксана Вікторівна 613 300,48 12.10.2021 579 109,97
ДОГОВІР № ДКП/12-10-2021/2-830 3,60 15.08.2023 -34 190,51
Кочулаб Андрій Степанович 407 434,37 12.11.2021 382 920,49
ДОГОВІР № ДКП/12-11-2021/1-872 3,90 15.08.2023 -24 513,88
Маслій Назар Степанович 494 922,26 02.12.2021 465 871,57
ДОГОВІР № ДКП/02-12-2021/2-1064 3,80 15.08.2023 -29 050,69
Мельничук Ольга Петрівна 336 501,69 05.11.2021 316 255,58
ДОГОВІР № ДКП/05-1 1-2021/1-864 3,90 15.08.2023 -20 246,11
Павлів Василь Григорович 471 523,78 03.12.2021 443 846,52
ДОГОВІР № ДКП/03-12-2021/1-1067 3,80 15.08.2023 -27 677,26
Павлів Ольга Ярославівна 389 247,68 07.10.2021 367 547,75
ДОГОВІР № ДКП/07-10-2021/1-822 3,60 15.08.2023 -21 699,93
ГІартпка Андрій Ігорович 616 709,03 27.10.2021 582 328,50
ДОГОВІР № ДКП/27-10-2021/1-853 3,60 15.08.2023 -34 380,53

Пигитяк Роман Степанович 314 731,90 29.09.2021 297 186,11
ДОГОВІР № ДКП/29-09-2021/2-810 3,60 15.08.2023 -17 545.79
Пономарьов Віталій Юрійович 882 216,76 24.12.2021 830 432,86
ДОГОВІР № ДКП/24-12-2021/1-1094 3,80 15.08.2023 -51 783,90

Пурський Сергій Євгенович 571 661,51 24.11.2021 537 266,67
ДОГОВІР № ДКП/24-11-2021/1-886 3,90 15.08.2023 -34 394,84

Рейтар Галина Володимирівна 314 731,90 29.09.2021 297 186,11

ДОГОВІР № ДКП/29-09-2021/3-811 3,60 15.08.2023 -17 545,79
Романій Оксана Данилівна 614 544,91 16.12.2021 578 472,68
ДОГОВІР № ДКП/16-12-2021/2-1081 3,80 15.08.2023 -36 072,23

Сенюк Михайло Іванович 682 714,97 13.12.2021 642 641,33

ДОГОВІР № ДКП/13-12-2021/1-1071 3,80 15.08.2023 -40 073,64

Скиба Олег Ігорович 649 865,16 11.11.2021 610 765,08
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ДОГОВІР № ДКП/11-11-2021/1-871 3,90 15.08.2023 -39 100,08

Стащенко Володимир Володимирович 1 422 469,44 23.12.2021 1 338 974,08

ДОГОВІР № ДКП/23-12-2021/1-1092 3,80 15.08.2023 -83 495,36

Таратула Оксана Богданівна 248 401,92 29.09.2021 234 553,92

ДОГОВІР № ДКП/29-09-2021/1-809 3,60 15.08.2023 -13 848,00

Чорняк Любомир Романович 336 478,38 07.10.2021 317 720,26

ДОГОВІР № ДКП/07-10-2021/2-823 3,60 15.08.2023 -18 758,12
Шепельський Олександр Вячеславович 481 292,56 15.12.2021 453 041,90

ДОГОВІР № ДКП/15-12-2021/2-1078/1 3,80 15.08.2023 -28 250,66

Шеремета Данило Романович 310 693,13 08.10.2021 293 372,49
ДОГОВІР № ДКП/08-10-2021/1-824 3,60 15.08.2023 -17 320,64

Шийка Ярина Ярославівна 481 292,56 15.12.2021 453 041,90
ДОГОВІР № ДКП/15-12-2021/2-1078 3,80 15.08.2023 -28 250,66

Шишкін Антон Олександрович 776 720,56 12.11.2021 729 988,05
ДОГОВІР № ДКП/12-11-2021/2-873 3,90 15.08.2023 -46 732,51

Бирка Ірина Ігорівна 1 826 685,12 17.12.2021 1 719 463,32
ДОГОВІР № ДКП/17-12-2021/3-1085 3,80 15.08.2023 -107 221,80

Вовк Василь Степанович 411 506,62 05.11.2021 386 747,73
ДОГОВІР № ДКП/05-11-2021/4-867 3,90 15.08.2023 -24 758,89
Галушко Олег Андрійович 549 299,44 08.11.2021 516 250,05
ДОГОВІР № ДКП/08-11-2021/1-868 3,90 15.08.2023 -33 049,39
Гевало Ольга Іванівна 590 920,96 23.11.2021 555 367,35
ДОГОВІР № ДКП/23-11-2021/1-884 3,90 15.08.2023 -35 553,61
Гевало Ольга Іванівна 554 152,83 23.11.2021 520 811,43
ДОГОВІР № ДКП/23-11-2021/2-885 3,90 15.08.2023 -33 341,40
Бакум Анна Павлівна 347 869,82 08.11.2021 326 939,73
ДОГОВІР № ДКП/08-11-2021/3-870 3,90 15.08.2023 -20 930,09
Лосянович Роман Васильович 611 499,05 02.11.2021 574 707,33
ДОГОВІР № ДКП/02-11-2021/1-859 3,90 15.08.2023 -36 791,72
РАЗОМ: 42 994 060,46 40 829 505,91
Разом Дисконт/премія на дату оцінки 2 164 554,55

На суми довгостроковою дебіторської заборгованості Фондом сформовано резерв 
очікуваних кредитних ризиків. Інформацію щодо сформованого резерву очікуваних кредитних 
ризиків по дебіторській заборгованості станом на 31.12.2021 р. представлено в Таблиці 15.

Таблиця 15 (гри)

Контрагент Дата 
виникнення

Кількість 
ДНІВ 

простро- 
чки

Номінальна 
вартість, грн

Теперішня 
вартість, грн

Договір Дата 
погашення

Коефіці
єнт 

ризику, %

Премія (+) / 
дисконт (-), 

грн

Резерв 
очікуваних 

збитків на дату 
розрахунку,грн

Таратула Оксана Богданівна 29.09.2021 248 401,92 234 553,92
ДОГОВІР № ДКП/29-09-2021/1-809 15.08.2023 0,03% -13 848,00 70,37
Леськів Тарас Сергійович 22.06.2021 240 962,90 230 392,84
ДОГОВІР ДКП/22-06-2021/1-431 15.03.2023 0,03% -10 570,06 69,12
Короленко Оксана Вікторівна 12.10.2021 613 300,48 579 109,97
ДОГОВІР № ДКП/12-10-2021/2-830 15.08.2023 0,03% -34 190,51 173,73
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Мельничук Ольга Петрівна 05.11.2021 336 501,69 316 255,58
ДОГОВІР № ДКП/05-11-2021/1-864 15.08.2023 0,03% -20 246,11 94,88
Баранов Дмитро Сергійович 23.06.2021 182 846,95 174 826,20
ДОГОВІР № ДКП/23-06-2021/4-437 15.03.2023 0,03% -8 020,75 52,45
Костюк Ольга Михайлівна 17.05.2021 40 764,47 39 172,95
ДОГОВІР № ДКП/17-05-2021/2-361 15.02.2023 0,03% -1 591,52 11,75
Брухнов Герман Васильович 09.09.2021 342 828,85 328 551,59

ДОГОВІР № ДКП/09-09-2021/2-785 15.03.2023 0,03% -14 277,26 98,57
Жовтоног Михаїл Олександрович 17.05.2021 400 670,54 385 027,64
ДОГОВІР № ДКП/17-05-2021 /1 -360 15.02.2023 0,03% -15 642,90 115,51
Марканич Галина Миколаївна 09.09.2021 434 524,11 416428,16
ДОГОВІР № ДКП/09-09-2021/3-786 15.03.2023 0,03% -18 095,95 124,93
Дудок Роман Зіновійович 30.06.2021 260 928,84 249 482,96
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/9-511 15.03.2023 0,03% -11 445,88 74,84
Лешко Софія Ігорівна 13.05.2021 207 866,80 198 920,76
ДОГОВІР № ДКП/13-05-2021/1-303 30.03.2023 0,03% -8 946,04 59,68
Лешко Софія Ігорівна 13.05.2021 210 615,74 201 551,40
ДОГОВІР № ДКП/13-05-2021/2-304 30.03.2023 0,03% -9 064,34 60,47
Корж Олена Ігорівна 06.05.2021 15 007,20 14 421,29
ДОГОВІР № ДКП/06-05-2021/1-286 15.02.2023 0,03% -585,91 4,33
Бутля Світлана Анатоліївна 12.05.2021 266 808,60 256 391,91
ДОГОВІР № ДКП/12-05-2021/5-302 15.02.2023 0,03% -10 416,69 76,92
Маркевич Марина Вікторівна 12.05.2021 266 723,70 256 310,33
ДОГОВІР № ДКП/12-05-2021/4-301 15.02.2023 0,03% -10413,37 76,89
Гірна Галина Ярославівна 20.05.2021 175 084,64 168 249,02
ДОГОВІР № ДКП/20-05-2021/3-369 15.02.2023 0,03% -6 835,62 50,47
Греділь Андрій Романович 18.05.2021 322 777,82 310 175,99
ДОГОВІР № ДКП/18-05-2021/3-364 15.02.2023 0,03% -12 601,83 93,05
Кісь Віктор Ігорович 19.05.2021 245 757,55 236 162,73
ДОГОВІР № ДКП/19-05-2021/2-366 15.02.2023 0,03% -9 594,82 70,85
Кісь Віктор Ігорович 19.05.2021 168 715,22 162 1.28,27 .
ДОГОВІР № ДКП/19-05-2021/1-365 15.02.2023 0,03% -6 586,95 48,64
ГІаробій Володимир Миколайович. 21.05.2021 356 142,50 342 238,05
ДОГОВІР № ДКП/21 -05-2021/1-378 15.02.2023 0,03% -13 904,45 102,67
Поль Анастасія Олександрівна 31.05.2021 156 726,35 149 851,40
ДОГОВІР № ДКП/31-05-2021/1-396 15.03.2023 0,03% -6 874,95 44,96
Мудрак Ірина Костянтинівна 25.05.2021 260 588,34 250 414,50
ДОГОВІР № ДКП/25-05-2021/1-382 . 15.02.2023 0,03% -10 173,84 75,12
Мамедов Тимур Магомед Огл и 26.05.2021 12 763,55 12 232,01
ДОГОВІР № ДКП/26-05-2021/5-389 15.03.2023 0,03% -531,54 3,67

Яворський Богдан Ярославович 26.05.2021 162 355,35 155 593,99.

ДОГОВІР № ДКП/26-05-2021/2-386 15.03.2023 0,03% -6 761,36 46,68

Давидюк Тетяна Юріївна 26.05.2021 133 585,52 128 022,29

ДОГОВІР № ДКП/26-05-2021/1-385 15.03.2023 0,03% -5 563,23 38,41

Вітвіцький Андрій Русланович 25.05.2021 269 999,98 258 755,71

ДОГОВІР № ДКП/25-05-2021/2-383 15.03.2023 0,03% -11 244,27 77,63.
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Мушинський Остап Андрійович 27.05.2021 609 520,58 584 136,83

ДОГОВІР № ДКП/27-05-2021/2-391 15.03.2023 0,03% -25 383,75 175,24

Одноріг Уляна Володимирівна 27.05.2021 185 038,84 177 332,82

ДОГОВІР № ДКП/27-05-2021/1-390 15.03.2023 0,03% -7 706,02 53,20

Починок Христина Русланівна 28.05.2021 184 176,32 176 506,22

ДОГОВІР № ДКП/28-05-2021/3-395 15.03.2023 0,03% -7 670,10 52,95

Шишка Роман Миколайович 28.05.2021 249 121,91 238 747,12

ДОГОВІР № ДКП/28-05-2021/1-393 15.03.2023 0,03% -10 374,79 71,62

Чорняк Любомир Романович 07.10.2021 336 478,38 317 720,26

ДОГОВІР № ДКП/07-10-2021/2-823 15.08.2023 0,03% -18 758,12 95,32

Архіпов Артем Олександрович 31.05.2021 281 575,28 269 223,72

ДОГОВІР № ДКП/31-05-2021/2-397 15.03.2023 0,03% -12 351,56 80,77

Онисько Ольга Андріївна 14.06.2021 232 522,57 222 322,75

ДОГОВІР № ДКП/14-06-2021/3-419 15.03.2023 0,03% -10 199,82 66,70

Кравчук Юрій Орестович 16.06.2021 186 404,13 178 227,34

ДОГОВІР № ДКП/16-06-2021/2-424 15.03.2023 0,03% -8 176,79 53,47

Пелех Наталія Степанівна 14.06.2021 203 915,33 194 970,40
ДОГОВІР № ДКП/14-06-2021/2-418 15.03.2023 0,03% -8 944,93 58,49
Горячко Тарас Всеволодович 30.06.2021 467 069,34 446 580,91
ДОГОВІР № ДКГІ/З0-06-2021/18-520 15.03.2023 0,03% -20 488,43 133,97
Кіндрат Ольга Іванівна 11.06.2021 225 051,59 215 179,50
ДОГОВІР № ДКП/11 -06-2021/1 -414 15.03.2023 0,03% -9 872,09 64,55
Пономарьов Віталій Юрійович 24.12.2021 882 216,76 830 432,86
ДОГОВ IP № ДКП/24-12-2021/1-1094 15.08.2023 0,03% -51 783,90 249,13
Корчинська Інна Михайлівна 03.06.2021 204 061,73 195 110,38
ДОГОВІР № ДКП/03-06-2021/1 -403 15.03.2023 0,03% -8 951,35 58,53
Рубай Андріана Андріївна 02.06.2021 323 214,58 309 036,48
ДОГОВІР № ДКП/02-06-2021/1-400 15.03.2023 0,03% -14 178,10 92,71
Горак Ольга Ігорівна 07.06.2021 201 472,48 192 634,70
ДОГОВІР № ДКП/07-06-2021/1 -404 15.03.2023 0,03% -8 837,78 57,79
Беновська Марія Тарасівна 02.06.2021 220 366,92 210 700,32
ДОГОВІР № ДКП/02-06-2021/3-402 15.03.2023 0,03% -9 666,60 63,21
Кецман Тарас Іванович 11.06.2021 743 265,93 710 661,89
ДОГОВІР № ДКП/11-06-2021/3-416 15.03.2023 0,03% -32 604,04 213,20
Знак Андрій Володимирович 11.06.2021 334 026,85 319 374,46
ДОГОВІР № ДКП/11-06-2021/2-415 15.03.2023 0,03% -14 652,39 95,81
Сагата Ольга Данилівна 09.06.2021 240 134,40 229 600,68
ДОГОВІР № ДКП/09-06-2021/2-407 15.03.2023 0,03% -10 533,72 68,88
Оніпко Михайло Михайлович 10.06.2021 330 070,17 315 591,34
ДОГОВІР № ДКП/10-06-2021/1-408 15.03.2023 0,03% -14 478,83 94,68
Шургот Андрій Васильович 17.06.2021 235 021,47 224 712,04
ДОГОВІР № ДКП/17-06-2021/1 -426 15.03.2023 0,03% -10 309,43 67,41
Возна Анна Ігорівна 08.06.2021 428 509,14 409 712,19
ДОГОВІР № ДКП/08-06-2021/1-405 15.03.2023 0,03% -18 796,95 122,91
Пуліковська Тетяна Вікторівна 02.06.2021 272 953,89 260 980,52
ДОГОВІР № ДКП/02-06-2021/2-401 15.03.2023 0,03% -11 973,37 78,29
Єгоров Віктор Вікторович 16.06.2021 165 546,79 158 284,93
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ДОГОВІР № ДКП/16-06-2021/3-425 15.03.2023 0,03% -7 261,86 47,49
Маховікова Світлана Миколаївна 18.06.2021 200 791,04 191 983,16
ДОГОВІР № ДКП/18-06-2021/1-428 15.03.2023 0,03% -8 807,88 57,59
Хомяк Романна Ярославівна 22.06.2021 171 087,61 163 582,70
ДОГОВІР № ДКП/22-06-2021/3-433 15.03.2023 0,03% -7 504,91 49,07
Здвіжков Юрій Сергійович 23.06.2021 195 189,99 186 627,80
ДОГОВІР № ДКП/23-06-2021/5-438 15.03.2023 0,03% -8 562,19 55,99
Коробейніков Денис Миколайович 23.06.2021 261 161,00 249 704,93
ДОГОВІР № ДКП/23-06-2021/3-436 15.03.2023 0,03% -11 456,07 74,91
Мариняк Анастасія Романівна 24.06.2021 1 441,71 1 378,47
ДОГОВІР № ДКП/24-06-2021/1-439 15.03.2023 0,03% -63,24 0,41
Кохман Данусія Степанівна 29.06.2021 207 959,68 198 837,34
ДОГОВІР № ДКП/29-06-2021/2-501 15.03.2023 0,03% -9 122,34 59,65
Єльцова Ірина Сергіївна 12.11.2021 609 087,50 572 440,87
ДОГОВІР № ДКП/12-11-2021/3-874 15.08.2023 0,03% -36 646,63 171,73
Партика Оксана Володимирівна 29.06.2021 268 709,80 256 922,60
ДОГОВІР № ДКП/29-06-2021/1-500 15.03.2023 0,03% -11 787,20 77,08
Сенюк Михайло Іванович 13.12.2021 682 714,97 642 641,33
ДОГОВІР № ДКП/13-12-2021/1-1071 15.08.2023 0,03% -40 073,64 192,79.
ГІодолюк Ярослава Василівна 30.06.2021 286 892,99 274 308,17
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/1-503 15.03.2023 0,03% -12 584,82 82,29
Стащак Ярослав Володимирович 30.06.2021 89 006,68 85 102,32
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/4-506 15.03.2023 0,03% -3 904,36 25,53
Хедик Світлана Анатоліївна 30.06.2021 266 464,08 254 775,39
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/7-509 15.03.2023 0,03% -11 688,69 76,43
Кондюх Наталія Ярославівна 15.12.2021 488 148,29 459 495,22
ДОГОВІР № ДКП/15-12-2021/1-1077 15.08.2023 0,03% -28 653,07 137,85
Хедик Світлана Анатоліївна 30.06.2021 266 464,08 254 775,39
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/6-508 15.03.2023 0,03% -11 688,69 76,43
Іванов Дмитро Олександрович 30.06.2021 376 735,56 360 209,71
ДОГОВІР №. ДКП/30-06-2021/5-507 15.03.2023 0,03% -16 525,85 108,06
Бачинська Оксана Мар'янівна 30.06.2021 87 135,12 83 312,86
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/8-510 15.03.2023 0,03% -3 822,26 24,99
Гавриіи Тетяна Петрівна 30.06.2021 219 025,23 209 417,49
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/1 1-513 15.03.2023 0,03% -9 607,74 62,83
Чаплинець Іван Васильович 30.06.2021 219 025,23 209 417,49
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/11-513/1 15.03.2023 0,03% -9 607,74 62,83
Шолубко Данило Ігорович 30.06.2021 432 493,31 413 521,59
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/13-515 15.03.2023 0,03% -18 971,72 124,06
Голуб Уляна Ігорівна 26.11.2021 682 779,30 641 698,90
ДОГОВІР № ДКП/26-11-2021/1-883 15.08.2023 0,03% -41 080,40 192,51

Поліщук Всеволод Миколайович 30.06.2021 367 821,96 351 687,11

ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/19-521 15.03.2023 0,03% -16 134,85 105,51

Боршовський Тарас Іванович 05.08.2021 523 864,09 500 884,31

ДОГОВІР № ДКП/05-08-2021/1-763 15.03.2023 0,03% -22 979,78 150,27

Павук Оля Ярославівна 09.08.2021 275 040,14 262 975,25

ДОГОВІР № ДКП/09-08-2021/1-764 15.03.2023 0,03% -12 064,89 78,89
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Демкович Олег Петрович 12.08.2021 231 656,50 221 494,68

ДОГОВІР № ДКП/12-08-2021/1-765 15.03.2023 0,03% -10 161,82 66,45

Малий Володимир Васильович 26.08.2021 346 341,98 331 149,37

ДОГОВІР № ДКП/26-08-2021/1-768 15.03.2023 0,03% -15 192,61 99,34

Котик Дем'ян Васильович 06.09.2021 406 743,97 389 804,94

ДКП/06-09-2021/1-775 15.03.2023 0,03% -16 939,03 116,94

Сметанніков Остап Андрійович 09.09.2021 295 593,00 283 282,90

ДОГОВІР № ДКП/09-09-2021/1-784 15.03.2023 0,03% 0,00 12 395,08

Федак Марія Федорівна 21.09.2021 344 120,82 329 789,76

ДОГОВІР № ДКП/21-09-2021/2-797 15.03.2023 0,03% -14 331,06 98,94

Федак Марія Федорівна 21.09.2021 343 885,14 329 563,89

ДОГОВІР № ДКП/21-09-2021/3-798 15.03.2023 0,03% -14 321,25 98,87

Романій Оксана Данилівна 16.12.2021 614 544,91 578 472,68

ДОГОВІР № ДКП/16-12-2021/2-1081 15.08.2023 0,03% -36 072,23 173,54

Хом'як-Дедишин Остап Ігорович 21.09.2021 784 756,29 752 074,77

ДОГОВІР № ДКП/21-09-2021/1-796 15.03.2023 0,03% -32 681,52 225,62

Макаєва Олександра Євгенівна 24.09.2021 488 477,10 468 134,25
ДОГОВІР № ДКП/24-09-2021/1-807 15.03.2023 0,03% -20 342,85 140,44
Рейтар Галина Володимирівна 29.09.2021 314 731,90 297 186,11
ДОГОВІР № ДКП/29-09-2021/3-811 15.08.2023 0,03% -17 545,79 89,16
Пигитяк Роман Степанович 29.09.2021 314 731,90 297 186,11
ДОГОВІР № ДКП/29-09-2021/2-810 15.08.2023 0,03% -17 545,79 89,16
Мосійчук Іван Ігорович 06.10.2021 385 809,87 369 742,65
ДОГОВІР № ДКП/06-10-2021/2-817 15.03.2023 0,03% -16 067,22 110,92
Павлів Ольга Ярославівна 07.10.2021 389 247,68 367 547,75
ДОГОВІР № ДКП/07-10-2021/1-822 15.08.2023 0,03% -21 699,93 110,26
Шеремета Данило Романович 08.10.2021 310 693,13 293 372,49
ДОГОВІР № ДКП/08-10-2021/1-824 15.08.2023 0,03% -17 320,64 88,01
Тарапата Наталія Іванівна 19.10.2021 388 861,41 368 287,61
ДОГОВІР № ДКП/19-10-2021/3-842 15.07.2023 0,03% -20 573,80 110,49
Кавуза Віталій Михайлович 04.11.2021 784 235,13 737 050,49
ДОГОВІР № ДКП/04-11-2021/1-862 15.08.2023 0,03% -47 184,64 221,12
Сова Оксана Григорівна 19.10.2021 388 861,41 368 287,61
ДОГОВІР № ДКП/19-10-2021/2-841 15.07.2023 0,03% -20 573,80 110,49
Хомюк Денис Сергійович 19.10.2021 474 050,25 448 969,30
ДОГОВІР № ДКП/19-10-2021/4-843 15.07.2023 0,03% -25 080,95 134,69
Дема Христина Іванівна 21.10.2021 81 1 579,73 777 781,13
ДОГОВІР № ДКП/21-10-2021/2-847 15.03.2023 0,03% -33 798.60 233,33
Партика Андрій Ігорович 27.10.2021 616 709,03 582 328,50
ДОГОВІР № ДКП/27-10-2021/1-853 15.08.2023 0,03% -34 380,53 174,70
Семен Анна Романівна 26.10.2021 310 969,27 294 516,57
ДОГОВІР № ДКП/26-10-2021/1 -852 15.07.2023 0,03% -16 452,70 88.35
Лосянович Роман Васильович 02.11.2021 611 499,05 574 707,33
ДОГОВІР № ДКП/02-11-2021/1-859 15.08.2023 0,03% -36 791,72 172,41
Вовк Василь Степанович 05.11.2021 411 506,62 386 747,73
ДОГОВІР № ДКП/05-11-2021/4-867 15.08.2023 0,03% -24 758,89 116.02
Сорочинський Ярослав Ярославович 05.11.2021 331 095,18 316 204,96
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ДОГОВІР № ДКП/05-11-2021/3-866 15.03.2023 0,03% -14 890,22 94,86
Бакум Анна Павлівна 08.11.2021 347 869,82 326 939,73
ДОГОВІР № ДКП/08-11-2021/3-870 15.08.2023 0,03% -20 930,09 98,08
Галушко Олег Андрійович 08.11.2021 549 299,44 516 250,05
ДОГОВІР № ДКП/08-11-2021/1-868 15.08.2023 0,03% -33 049,39 154,88
Скиба Олег Ігорович 11.11.2021 649 865,16 610 765,08
ДОГОВІР № ДКП/11-11-2021/1-871 15.08.2023 0,03% -39 100,08 183,23
Шишкін Антон Олександрович 12.11.2021 776 720,56 729 988,05
ДОГОВІР № ДКП/12-11-2021/2-873 15.08.2023 0,03% -46 732,51 219,00
Кочулаб Андрій Степанович 12.11.2021 407 434,37 382 920,49
ДОГОВІР № ДКП/12-11-2021/1-872 15.08.2023 0,03% -24 513,88 114,88
Гевало Ольга Іванівна 23.11.2021 590 920,96 555 367,35
ДОГОВІР № ДКП/23-11-2021/1-884 15.08.2023 0,03% -35 553,61 166,61
Гевало Ольга Іванівна 23.11.2021 554 152,83 520 811,43
ДОГОВІР № ДКП/23-11 -2021/2-885 15.08.2023 0,03% -33 341,40 156,24
Пурський Сергій Євгенович 24.11.2021 571 661,51 537 266,67
ДОГОВІР № ДКП/24-1 1-2021/1-886 15.08.2023 0,03% -34 394,84 161,18
Маслій Назар Степанович 02.12.2021 494 922,26 465 871,57
ДОГОВІР № ДКП/02-12-2021/2-1064 15.08.2023 0,03% -29 050,69 139,76
Донський Дмитро Володимирович 02.12.2021 936 766,25 881 780,44
ДОГО В IP № ДКП/02-12-2021/1-1063 15.08.2023 0,03% -54 985,81 264,53
Павлів Василь Григорович 03.12.2021 471 523,78 443 846,52
ДОГОВІР № ДКП/03-12-2021/1-1067 15.08.2023 0,03% -27 677,26 133,15
Шийка Ярина Ярославівна 15.12.2021 481 292,56 453 041,90
ДОГОВІР № ДКП/15-12-2021/2-1078 15.08.2023 0,03% -28 250,66 135,91
Шепельський Олександр Вячеславович 15.12.2021 481 292,56 453 041,90
ДОГОВІР № ДКП/15-12-2021/2-1078/1 15.08.2023 0,03% -28 250,66 135,91
Кархут Марта Володимирівна 17.12.2021 476 458,22 448 491,33
ДОГОВІР № ДКП/17-12-2021/2-1084 15.08.2023 0,03% -27 966,89 134,55
Бирка Ірина Ігорівна 17.12.2021 1 826 685,12 1 719 463,32
ДОГОВІР № ДКП/17-12-2021/3-1085 15.08.2023 0,03% -107 221,80 515,84
Стащенко Володимир Володимирович 23.12.2021 1 422 469,44 1 338 974,08
ДОГОВ ІР № ДКП/23-12-2021/1-1092 15.08.2023 0,03% -83 495,36 401,69

Разом 42 994 060,46
40 817 206,01

24 555,24

Дебіторська заборгованість поточна станом на 31.12.2021 року представлена заборгованістю 
за договорами з реалізації форвардних контрактів (таблиця 16).

Таблиця 16
Дебіторська заборгованість

Контрагент
Номінальна сума 

заборгованості, грн
Дата 

виникнення
Оцінна вартість, гри

Договір
Ставка 

дисконтування
Дата 

погашення
Дисконт/ премія на дату 

оцінки, грн
Бех Анастасія Михайлівна 30 212,10 12.05.2021 30 063,13

ДОГОВІР № ДКП/12-05-2021/3-300 4,00 15.02.2022 -148,97

Гах Максим Леонідович 76 176,71 19.11.2020 75 746,17
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ДКП/19-11-2020/2-173 від 19.11.20 4,60 15.02.2022 -430,54

Доротюк Володимир Віталійович 63 146,43 19.11.2020 62 789,54

ДКП/19-11-2020/1-172 від 19.11.20 4,60 15.02.2022 -356,89

Ковальчук Леся Володимирівна 94 271,12 02.11.2020 93 738,31

ДКП/02-11 -2020/2-152 від 02.11.20 4,60 15.02.2022 -532,81

Кушнір Ірина Юріїв на 24 298,51 09.11.2020 24 161,18

ДКП/09-11-2020/1-163 від 09.11.20 4,60 15.02.2022 -137,33

Лейник Ольга Володимирівна 43 882,73 16.11.2020 43 634,71

ДКП/16-11-2020/1-168 від 16.11.20 4,60 15.02.2022 -248,02

Лозинська Ольга Зіновіївна 3 395,54 10.11.2020 3 376,35

ДКП/10-11-2020/1-165 від 10.11.20 4,60 15.02.2022 -19,19

Митлович Тарас Григорович 115 328,98 09.12.2020 114 677,16

ДКП/09-12-2020/1-178 від 09.12.20 4,60 15.02.2022 -651,82

Семенишин Володимир Орестович 51 909,13 10.02.2021 51 671,99
ДКП/10-02-2021/1-204 від 10.02.21 3,70 15.02.2022 -237,14
Семенишин Володимир Орестович 69 422,39 10.02.2021 69 105,24
ДКП/10-02-2021/2-205 від 10.02.21 3,70 15.02.2022 -317,15

Слободян Богдан Степанович 67 799,62 09.11.2020 67 416,43
ДКП/09-11 -2020/2-164 від 09.11.20 4,60 15.02.2022 -383,19
Степанов Валентин Павлович 61 498,09 06.11.2020 61 150,51
ДКП/06-11-2020/1-162 від 06.11.20 4,60 15.02.2022 -347,58
Стець Романія Романівна 16 863,05 29.10.2020 16 767,74
ДКП/29-10-2020/1-150 від 29.10.20 4,60 15.02.2022 -95,31
Хімяк Наталія Ярославівна 225,92 10.11.2020 224,64
ДКП/10-11-2020/2-166 від 10.11.20 4,60 15.02.2022 -1,28
Чорна Наталія Ігорівна 25 680,62 03.11.2020 25 535,48
ДКП/03-11-2020/2-159 від 03.11.20 4,60 15.02.2022 -145,14
Шевців Наталія Михайлівна 68 991,30 18.11.2020 68 601,37
ДКП/18-11-2020/1-171 від 18.11.20 4,60 15.02.2022 -389,93
Захарченко Марина Євгенівна 339,25 09.10.2020 336,54
ДКП/09-10-2020/4-95 від 09.10.20 5,00 01.03.2022 -2,71
Купчак Олег Ігорович 388,27 09.10.2020 385,17
ДКП/09-10-2020/2-93 від 09.10.20 5,00 01.03.2022 -3,10
Баранецька Руслана Ігорівна 28 553,15 13.10.2020 28 272,10
ДКП/13-10-2020/4-99 від 13.10.20 5,00 15.03.2022 -281,05
Баранецький Роман Михайлович 26 344,35 13.10.2020 26 085,04
ДКП/13-10-2020/3-100 від 13.10.20 5,00 15.03.2022 -259,31
Біла Наталія Михайлівна 29 532,95 13.10.2020 29 242,26
ДКП/13-10-2020/2-101 від 13.10.20 5,00 15.03.2022 -290,69
Бокало Вікторія Михайлівна 2 406,26 18.12.2020 2 384,42
ДКП/18-12-2020/1-179 від 18.12.20 4,60 15.03.2022 -21,84
Братко - Бойчук Надія Василівна 90 770,04 16.10.2020 89 876,60
ДКП/16-10-2020/1-118 від 16.10.20 5,00 15.03.2022 -893,44
Галушка Христина Миколаївна 101 636,23 25.02.2021 100 890,34
ДКП/25-02-2021/1-237 від 25.02.21 3,70 15.03.2022 -745,89
Горбач Віталій Вікторович 50 590,10 20.10.2020 50 092,14
ДКП/20-10-2020/1-126 від 20.10.20 5,00 15.03.2022 -497,96
Грабик Микола Ігорович 120 095,66 25.01.2021 119 005,62
ДКП/25-01-2021/1-192 від 25.01.21 4,60 15.03.2022 -І 090,04
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Контрагент Номінальна сума 
заборгованості, грн

Дата 
виникнення Оцінна вартість, грн

Договір Ставка 
дисконтування

Дата 
погашення

Дисконт/ премія на дату 
оцінки, грн

Кушнір Леся Зеноіївна 37 973,12 26.10.2020 37 599,35
ДКП/26-10-2020/4-143 від 26.10.20 5,00 15.03.2022 -373,77
Манко Віктор Васильович 355 065,54 28.04.2021 352 253,40
ДКП/28-04-2021/1-284 4,00 15.03.2022 -2 812,14
Павлеса Назар Богданович 43 791,17 20.10.2020 43 360,14
ДКП/20-10-2020/3-128 від 20.10.20 5,00 15.03.2022 -431,03
ГІилипак Ольга Іванівна 91 091,48 16.10.2020 90 194,87
ДКП/16-10-2020/3-120 від 16.10.20 5,00 15.03.2022 -896,61
Пил и пак Ольга Іванівна 81 666,72 16.10.2020 80 862,88
ДКП/16-10-2020/3-121 від 16.10.20 5,00 15.03.2022 -803,84
Рудий Дмитро Вікторович 19 500,52 20.01.2021 19 323,52
ДКП/20-01-2021/1 -188 від 20.01.21 4,60 15.03.2022 -177,00
Сай Богдан Степанович 583,75 15.10.2020 578,00
ДКП/15-10-2020/1 -109 від 15.10.20 5,00 15.03.2022 -5,75
Сай Богдан Степанович 592,56 15.10.2020 586,73
ДКП/15-10-2020/2-110 від 15.10.20 5,00 15.03.2022 -5,83
Сай Богдан Степанович 583,75 15.10.2020 578,00
ДКП/15-10-2020/3-111 від 15.10.20 5,00 15.03.2022 -5,75
Антоник Любов Анатоліївна 176 140,66 01.09.2021 174 474,35
ДОГОВІР № ДКГІ/0і-09-2021/1-770 4,80 15.03.2022 -1 666,31
Скоропад Ірина Ігорівна 234 072,14 28.01.2021 231 947,60
ДКП/28-01 -2021/1 -195 від 28.01.21 4,60 15.03.2022 -2 124,54
Сай Богдан Степанович 583,75 15.10.2020 578,00
ДКП/15-10-2020/3-112 від 15.10.20 5,00 15.03.2022 -5,75
Кулявець Володимир Романович 190 105,46 15.06.2021 188 500,80
ДОГОВІР № ДКП/15-06-2021 /1 -420 4.10 18.03.2022 -1 604,66
Кутна Лідія Зеновіївна 92 169,68 25.11.2020 90 984,91
ДКП/25-11-2020/1-176 від 25.11.20 4,60 15.04.2022 -1 184,77
Шуліга Юрій Миколайович 447 623,29 08.04.2021 443 092,21
ДКП/08-04-2021/1-276 3,60 15.04.2022 -4 531,08
Маца Надія Євгенівна. 7 877,80 07.04.2021 7 752,10
ДКП/07-04-2021/2-275 3,60 15.06.2022 -125,70
Гаврилюк Оксана Анатоліївна 417 856,81 08.09.2021 409 041,42
ДОГОВІР № ДКП/08-09-2021/1-780 4,80 15.06.2022 -8 815,39
Коркіна Світлана Леонідівна 211 351,41 06.10.2021 205 885,99
ДОГОВІР № ДКП/06-10-2021/5-820 5,00 15.07.2022 -5 465,42
Сабадаш Галина Валеріївна 212 950,83 06.10.2021 207 444,05
ДОГОВІР № ДКП/06-10-2021/4-819 5,00 15.07.2022 -5 506,78
Стеник Анастасія Романівна 2 482,12 07.04.2021 2 435,43
ДКІГ07-04-2021/1-274 3,60 15.07.2022 -46,69
Бирка Марія Ігорівна 355 324,67 16.06.2021 347 177,79
ДОГОВІР № ДКГ1/16-06-2021/1 -423 3,80 15.08.2022 -8 146,88
Білоус Назар Борисович 7 656,29 30.06.2021 7 480,75
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/3-505 3,80 15.08.2022 -175,54
Бодай Михайло Миколайович 118 629,63 12.02.2021 115 979,19
ДКП/12-02-2021/1-207 від 12.02.21 3,70 15.08.2022 -2 650,44
Бу.тич, Ольга Миколаївна 9 909,61 23.06.2021 9 682,40
ДОГОВІР № ДКП/23-06-2021/1-434 3,80 15.08.2022 -227,21
Гаврилюк Оксана Анатоліївна 12 357,92 18.03.2021 12 081,82
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Контрагент
Номінальна сума 

заборгованості, грн
Дата 

виникнення
Оцінна вартість, грн

Договір
Ставка

дисконтування
Дата 

погашення
Дисконт/ премія на дату 

оцінки, грн
ДКП/18-03-2021/2-261 від 18.03.21 3,70 15.08.2022 -276,10

Гайдучок Діана Богданівна 279 561,49 02.03.2021 273 315,50

ДКП/02-03-2021/2-246 від 02.03.21 3,70 15.08.2022 -6 245,99

Гапатин Марія Богданівна 134 053,78 22.02.2021 131 058,74
ДКП/22-02-2021/1-231 від 22.02.21 3,70 15.08.2022 -2 995,04

Євдокимов Олександр Олександрович 207 357,40 10.03.2021 202 724,60

ДКП/10-03-2021/2-255 від 10.03.21 3,70 15.08.2022 -4 632,80
Єльчев Володимир Миколайович 220 170,38 12.02.2021 215 251,31
ДКП/12-02-2021/2-208 від 12.02.21 3,70 15.08.2022 -4 919,07

Калинин Христина Францівна 1 19 062,86 25.02.2021 116 402,74

ДКП/25-02-2021/3-239 від 25.02.21 3,70 15.08.2022 -2 660,12

Капаціла Роман Ігорович 201 883,58 18.02.2021 197 373,08
ДКП/18-02-2021/1-230 від 18.02.21 3,70 15.08.2022 -4 510,50

Качурін Олександр Олександрович 211 044,25 12.05.2021 206 452,91
ДОГОВІР № ДКП/12-05-2021/2-299 3,60 15.08.2022 -4 591,34
Кобень Олександр Анатолійович 123 739,32 23.02.2021 120 974,72
ДКП/23-02-2021/1-232 від 23.02.21 3,70 15.08.2022 -2 764,60
Корінь Андрій Михайлович 288 392,65 17.06.2021 281 780,39
ДОГОВІР № ДКП/17-06-2021/2-427 3,80 15.08.2022 -6 612,26
Кохман Зеновія Степанівна 397 959,21 29.06.2021 388 834,81
ДОГОВІР № ДКП/29-06-2021/3-502 3,80 15.08.2022 -9 124,40
Кульгов Дмитро Сергійович 23 743,58 02.03.2021 23 213,10
ДКП/02-03-2021/1-245 від 02.03.21 3,70 15.08.2022 -530,48
Максимишин Віталій Романович 129 392,88 11.03.2021 126 501,97
ДКП/11-03-2021/1-257 від 11.03.21 3,70 15.08.2022 -2 890,91
Саган Роман Васильович 272 423,38 23.06.2021 266 177,26
ДОГОВІР № ДКП/23-06-2021/2-435 3,80 15.08.2022 -6 246,12
Салатник Оксана Олександрівна 209 485,67 03.03.2021 204 805,32
ДКП/03-03-2021/2-248 від 03.03.21 3,70 15.08.2022 -4 680,35
Семенишин Володимир Орестович 185 353,34 23.03.2021 181 212,16
ДКП/23-03-2021/1-265 від 23.03.21 3,70 15.08.2022 -4 141,18
Семенишин Володимир Орестович 196 560,50 23.03.2021 192 168,92
ДКП/23-03-2021/2-266 від 23.03.21 3,70 15.08.2022 -4 391,58
Семенишин Володимир Орестович 196 938,28 23.03.2021 192 538,26
ДКП/23-03-2021/3-267 від 23.03.21 3,70 15.08.2022 -4 400,02
Хаврак Назарій Степанович 352 547,99 12.04.2021 344 878,20
ДКП/12-04-2021/1-279 3,60 15.08.2022 -7 669,79
Хімін Назар Олександрович 202 352,61 25.02.2021 197 831,63
ДКП/25-02-2021/2-238 від 25.02.21 3,70 15.08.2022 -4 520,98
Шпєлик Тарас Михайлович 271 984,14 24.03.2021 265 907,44
ДКП/24-03-2021/1-268 від 24.03.21 3,70 15.08.2022 -6 076,70
Шпєлик Тарас Михайлович 271 984,14 24.03.2021 265 907,44
ДКП/24-03-2021/2-269 від 24.03.21 3,70 15.08.2022 -6 076,70
Янчук Андрій Олександрович 293 217,96 24.02.2021 286 666,85
ДКП/24-02-2021/2-235 від 24.02.21 3,70 15.08.2022 -6 551,11
Антоник Роман Володимирович 242 011,70 11.05.2021 236 746,66
ДОГОВІР № ДКП/11-05-2021/1-292 3,60 15.08.2022 -5 265,04
Валецький Іларіон Іванович 402 039,47 25.08.2021 391 579,19
ДОГОВІР № ДКП/25-08-2021/1-767 3,80 15.09.2022 -10 460,28
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Валюх Сергій Анатолійович 327 916,00 30.06.2021 319 384,27
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/10-512 3,80 15.09.2022 -8 531,73
Вахнянин Ірина Аркадіївна 670 907,28 17.11.2021 647 727,95
ДОГОВІР № ДКП/17-11-2021/1-879 5,10 15.09.2022 -23 179,33
Войщев Олег Павлович 246 025,36 02.09.2021 239 951,15
ДОГОВІР № ДКП/02-09-2021 /1 -771 3,60 15.09.2022 -6 074,21
Г'аленок Олег Михайлович 243 235,99 30.06.2021 236 907,47
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/12-514 3,80 15.09.2022 -6 328,52
Гречин Андрій Миколайович 282 116,81 30.08.2021 274 776,68
ДОГОВІР № ДКП/30-08-2021/1-769 3,80 15.09.2022 -7 340,13
Заставська Ольга Степанівна 944 165,44 05.11.2021 911 545,25
ДОГОВІР № ДКП/05-11-2021/2-865 5,10 15.09.2022 -32 620,19
Здирко Юрій Олегович 261 538,10 30.06.2021 254 733,39
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/16-518 3,80 15.09.2022 -6 804,71
Кутна Лідія Зеновіївна 417 998,45 30.06.2021 407 122,95
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/20-522 3,80 15.09.2022 -10 875,50
Кухар Юлія Петрівна 425 950,71 14.09.2021 415 434,26
ДОГОВІР № ДКП/14-09-2021/1-790 3,60 15.09.2022 -10 516,45
Лужецький Федір Григорович 136 7^-2,40 30.06.2021 133 184,63
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/22-648 3,80 15.09.2022 -3 557,77
Микитин Ірина Романівна 306 339,40 21.05.2021 298 776,08
ДОГОВІР № ДКП/21-05-2021/2-379 3,60 15.09.2022 -7 563,32
Музичин Галина Володимирівна 385 900,84 06.10.2021 372 819,04
ДОГОВІР № ДКП/06-10-2021/І-816 5,00 15.09.2022 -13 081,80
Паньків Лілія Богданівна 198 205,45 30.06.2021 193 048,53
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/21-523 3,80 15.09.2022 -5 156,92
Петрущак Ростислав Ярославович 446 886,84 15.11.2021 431 447,25
ДОГОВІР № ДКП/15-11-2021/1-877 5,10 15.09.2022 -15 439,59
Соколюк Неля Володимирівна 84 552,52 10.09.2021 82 464,97
ДОГОВІР № ДКП/10-09-2021/1-788 3,60 15.09.2022 -2 087,55
Сулима Ярослав Стефанович 5 538,06 30.06.2021 5 442,67
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/14-516 3,80 15.09.2022 -145,39
Твердоух Богдан Вікторович 540 944,45 18.11.2021 522 255,24
ДОГОВІР № ДКП/18-11-2021/1-882 5,10 15.09.2022 -18 689,21
Фецишин Марія Казимирівна 257 750,58 25.10.2021 249 012,99
ДОГОВІР № ДКП/25-10-2021/1 -851 5,00 15.09.2022 -8 737,59
Цюпка Вікторія Бориславівна 30 204,77 30.06.2021 29 418,90
ДОГОВ 1Р № ДКП/30-06-2021/15-517 3,80 15.09.2022 -785,87
Буртик Микола Ігорович 319 316,22 07.09.2021 311 432,51
ДОГОВІР № ДКП/07-09-2021/1-776 3,60 15.09.2022 -7 883,71

РАЗОМ:
___

16 357 245,41 15 982 295,26
374 950,15

На суми поточної дебіторської заборгованісті за форвардними контрактами Фондом 
сформовано резерв очікуваних кредитних ризиків. Інформацію щодо сформованого резерву 
очікуваних кредитних ризиків по торгівельній дебіторській заборгованості станом на 31.12.2021 
р. представлено в Таблиці 17
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Таблиця 17 (грн)

Контрагент Дата виникнення
Кількість 

днів простро- 
чки

Номінальна 
вартість, грн

Теперішня 
вартість, грн

Договір Дата погашення
Коефіцієнт 
ризику, %

Премія (+) / 
дисконт (-), 

грн

Резерв очікуваних 
збитків на дату

. розрахунку,грн

Валецький Іларіон Іванович 25.08.2021 402 039,47 391 579,19

ДОГОВІР № ДКП/25-08-2021/1-767 15.09.2022 0,03% -10 460,28 117,47

КупчакОлег Ігорович 09.10.2020 388,27 385,17

ДКП/09-10-2020/2-93 від 09.10.20 01.03.2022 0,03% -3,10 0,12

Доротюк Володимир Віталійович 19.11.2020 63 146,43 62 789,54

ДКП/19-11-2020/1-172 від 19.11.20 15.02.2022 0,03% -356,89 18,84

Захарченко Марина Євгенівна 09.10.2020 339,25 336,54

ДКП/09-10-2020/4-95 від 09.10.20 01.03.2022 0,03% -2,71 0,10

Біла Наталія Михайлівна 13.10.2020 29 532,95 29 242,26

ДКП/13-10-2020/2-101 від 13.10.20 15.03.2022 0,03% -290,69 8,77

Баранецький Роман Михайлович 13.10.2020 26 344,35 26 085,04

ДКП/13-10-2020/3-100 від 13.10.20 15.03.2022 0,03% -259,31 7,83
Баранецька Руслана Ігорівна 13.10.2020 28 553,15 28 272,10
ДКП/13-10-2020/4-99 від 13.10.20 15.03.2022 0,03% -281,05 8,48

Братко - Бойчук Надія Василівна 16.10.2020 90 770,04 89 876,60

ДКП/16-10-2020/1-118 від 16.10.20 15.03.2022 0,03% -893,44 26,96
Янчук Андрій Олександрович 24.02.2021 293 217,96 286 666,85
ДКП/24-02-2021/2-235 від 24.02.21 15.08.2022 0,03% -6 551,11 86,00

Пилипак Ольга Іванівна 16.10.2020 91 091,48 90 194,87
ДКП/16-10-2020/3-120 від 16.10.20 15.03.2022 0,03% -896,61 27,06
Пилипак Ольга Іванівна 16.10.2020 81 666,72 80 862,88
ДКП/16-10-2020/3-121 від 16.10.20 15.03.2022 0,03% -803,84 24,26
Сай Богдан Степанович 15.10.2020 583,75 578,00
ДКП/15-10-2020/1-109 від 15.10.20 15.03.2022 0,03% -5,75 0,17
Сабадаш Галина Валеріївна 06.10.2021 212 950,83 207 444,05
ДОГОВІР № ДКП/06-10-2021/4-819 15.07.2022 0,03% -5 506,78 62.23
Сай Богдан Степанович 15.10.2020 592,56 586,73
ДКП/15-10-2020/2-110 від 15.10.20 15.03.2022 0,03% -5,83 0,18
Сай Богдан Степанович 15.10.2020 583,75 578,00
ДКП/15-10-2020/3-11 1 від 15.10.20 15.03.2022 0,03% -5,75 0,17
Сай Богдан Степанович 15.1С.2020 583,75 578,00
ДКП/15-10-2020/3-112 від 15.10.20 15.03.2022 0,03% -5,75 0,17
Горбач Віталій Вікторович 20.10.2020 50 590,10 50 092,14
ДКП/20-10-2020/1-126 від 20.10.20 15.03.2022 0,03% -497,96 15,03
Павлеса Назар Богданович 20.10.2020 43 791,17 43 360,14
ДКП/20-10-2020/3-128 від 20.10.20 15.03.2022 0,03% -431,03 13,01
Кушнір Леся Зеноіївна 26.10.2020 37 973,12 37 599,35
ДКП/26-10-2020/4-143 від 26.10.20 15.03.2022 0,03% -373,77 11,28
Стець Романія Романівна 29.10.2020 16 863,05 16 767,74
ДКП/29-10-2020/1-150 від 29.10.20 15.02.2022 0,03% -95,31 5,03
Коркіна Світлана Леонідівна 06.10.2021 211 351,41 205 885,99
ДОГОВІР № ДКП/06-10-2021/5-820 15.07.2022 0,03% -5 465,42 61,77
Ковальчук Леся Володимирівна 02.11.2020 94 271,12 93 738,31
ДКП/02-11-2020/2-152 від 02.11.20 15.02.2022 0,03% -532,81 28,12
Чорна Наталія Ігорівна 03.11.2020 25 680,62 25 535,48
ДКП/03-11-2020/2-159 від 03.11.20 15.02.2022 0,03% -145,14 7,66
Степанов Валентин Павлович 06.11.2020 61 498,09 61 150,51
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ДКП/06-11-2020/1-162 від 06.11.20 15.02.2022 0,03% -347,58 18,35
Кушнір Ірина Юріївна 09.11.2020 24 298,51 24 161,18
ДКП/09-11-2020/1-163 від 09.11.20 15.02.2022 0,03% -137,33 7,25
Шуліга Юрій Миколайович 08.04.2021 447 623,29 443 092,21
ДКП/08-04-2021/1-276 15.04.2022 0,03% -4 531,08 132,93
Слободян Богдан Степанович 09.11.2020 67 799,62 67 416,43
ДКП/09-11-2020/2-164 від 09.11.20 15.02.2022 0,03% -383,19 20,22
Сулима Ярослав Стефанович 30.06.2021 5 588,06 5 442,67
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/14-516 15.09.2022 0,03% -145,39 1,63
Хімяк Наталія Ярославівна 10.11.2020 225,92 224,64
ДКП/10-11-2020/2-166 від 10.11.20 15.02.2022 0,03% -1,28 0,07
Єльчев Володимир Миколайович 12.02.2021 220 170,38 215 251,31
ДКП/12-02-2021/2-208 від 12.02.21 15.08.2022 0,03% -4 919,07 64,58
Лозинська Ольга Зіновіївна 10.11.2020 3 395,54 3 376,35
ДКП/10-11-2020/1-165 від 10.11.20 15.02.2022 0,03% -19,19 1,01
Лейник Ольга Володимирівна 16.11.2020 43 882,73 43 634,71
ДКП/16-11-2020/1-168 від 16.11.20 15.02.2022 0,03% -248,02 13,09
Шевців Наталія Михайлівна 18.11.2020 68 991,30 68 601,37
ДКП/18-11-2020/1-171 від 18.11.20 15.02.2022 0,03% -389,93 20,58
Гах Максим Леонідович 19.11.2020 76 176,71 75 746,17
ДКП/19-11-2020/2-173 від 19.11.20 15.02.2022 0.03% -430,54 22,72
Кутна Лідія Зеновіївна 25.11.2020 92 169,68 90 984,91
ДКП/25-11-2020/1-176 від 25.11.20 15.04.2022 0,03% -1 184,77 27,30
Митлович Тарас Григорович 09.12.2020 115 328,98 114 677,16
ДКП/09-12-2020/1 -178 від 09.12.20 15.02.2022 0,03% -651,82 34,40
Бокало Вікторія Михайлівна 18.12.2020 2 406,26 2 384,42
ДКП/18-12-2020/1-179 від 18.12.20 15.03.2022 0,03% -21,84 0,72
Рудий Дмитро Вікторович 20.01.2021 19 500,52 19 323,52
ДКП/20-01-2021/1-188 від 20.01.21 15.03.2022 0,03% -177,00 5,80
Грабик Микола Ігорович 25.01.2021 120 095,66 119 005,62
ДКП/25-01-2021/1-192 від 25.01.21 15.03.2022 0,03% -1 090,04 35,70
Скоропад Ірина Ігорівна 28.01.2021 234 072,14 231 947,60
ДКП/28-01-2021/1 -195 від 28.01.21 15.03.2022 С,03% -2 124,54 69,58
Семенишин Володимир Орестович 10.02.2021 51 909,13 51 671,99
ДКП/10-02-2021/1-204 від 10.02.21 15.02.2022 0,03% -237,14 15,50
Лужецький Федір Григорович 30.06.2021 136 742,40 133 184,63
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/22-648 15.09.2022 0,03% -3 557,77 39,96
Семенишин Володимир Орестович 10.02.2021 69 422,39 69 105,24
ДКП/10-02-2021/2-205 від 10.02.21 15.02.2022 0,03% -317,15 20,73
Семенишин Володимир Орестович 23.03.2021 185 353,34 181 212,16

ДКП/23-03-2021/1-265 від 23.03.21 15.08.2022 0,03% -4 141,18 54,36
Семенишин Володимир Орестович 23.03.2021 196 560,50 192 168,92
ДКП/23-03-2021/2-266 від 23.03.21 15.08.2022 0,03% -4 391,58 57,65
Семенишин Володимир Орестович 23.03.2021 196 938,28 192 538,26
ДКП/23-03-2021 /3-267 від 23.03.21 15.08.2022 0,03% -4 400,02 57,76
Бодай Михайло Миколайович 12.02.2021 118 629,63 115 979,19
ДКГІ./12-02-2021/1-207 від 12.02.21 15.08.2022 0,03% -2 650,44 34,79

Капаціла Роман Ігорович 18.02.2021 201 883,58 197 373,08
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Контрагент
Кількість

Дата виникнення днів простро- 
чки

Номінальна 
вартість, грн

Теперішня 
вартість, грн

Договір Дата погашення
Коефіцієнт 
ризику, %

Премія (+) / 
дисконт (-), 

грн

Резерв очікуваних 
збитків на дату 
розрахунку, грн

ДКП/18-02-2021/1-230 від 18.02.21 15.08.2022 0,03% -4 510,50 59,21

Гапатин Марія Богданівна 22.02.2021 134 053,78 131 058,74

ДКП/22-02-2021/1-231 від 22.02.21 15.08.2022 0,03% -2 995,04 39,32

Кобець Олександр Анатолійович 23.02.2021 123 739,32 120 974,72
ДКП/23-02-2021/1-232 від 23.02.21 15.08.2022 0,03% -2 764,60 36,29

Калинин Христина Францівна 25.02.2021 1 19 062,86 116 402,74

ДКП/25-02-2021/3-239 від 25.02.21 15.08.2022 0,03% -2 660,12 34,92

Галушка Христина Миколаївна 25.02.2021 101 636,23 100 890,34

ДКП/25-02-2021/1-237 від 25.02.21 15.03.2022 0,03% -745,89 30,27
Хімін Назар Олександрович 25.02.2021 202 352,61 197 831,63
ДКП/25-02-2021/2-238 від 25.02.21 15.08.2022 0,03% -4 520,98 59,35
Кульгов Дмитро Сергійович 02.03.2021 23 743,58 23 213,10
ДКП/02-03-2021/1-245 від 02.03.21 15.08.2022 0,03% -530,48 6,96

Гайдучок Діана Богданівна 02.03.2021 279 561,49 273 315,50
ДКП/02-03-2021/2-246 від 02.03.21 15.08.2022 0,03% -6 245,99 81,99
Салатник Оксана Олександрівна 03.03.2021 209 485,67 204 805,32

ДКП/03-03-2021/2-248 від 03.03.21 15.08.2022 0,03% -4 680,35 61,44
Євдокимов Олександр Олександрович 10.03.2021 207 357,40 202 724,60
ДКП/10-03-2021/2-255 від 10.03.21 15.08.2022 0,03% -4 632,80 60,82
Максимишин Віталій Романович 1 1.03.2021 129 392,88 126 501,97
ДКП/11-03-2021/1-257 від 11.03.21 15.08.2022 0,03% -2 890,91 37,95
Гаврилюк Оксана Анатоліївна 18.03.2021 12 357,92 12 081,82
ДКП/18-03-2021/2-261 від 18.03.21 15.08.2022 0,03% -276,10 3,62
Шпєлик Тарас Михайлович 24.03.2021 271 984,14 265 907,44
ДКП/24-03-2021/1-268 від 24.03.21 15.08.2022 0,03% -6 076,70 79,77
Шпєлик Тарас Михайлович 24.03.2021 271 984,14 265 907,44
ДКП/24-03-2021/2-269 від 24.03.21 15.08.2022 0,03% -6 076,70 79,77
Хаврак Назарій Степанович 12.04.2021 352 547,99 344 878,20
ДКП/12-04-2021/1-279 15.08.2022 0,03% -7 669,79 103,46
Стецик Анастасія Романівна 07.04.2021 2 482,12 2 435,43
ДКП/07-04-2021/1-274 15.07.2022 0,03% -46,69 0,73
Кухар Юлія Петрівна 14.09.2021 425 950,71 415 434,26
ДОГОВІР № ДКП/14-09-2021/1-790 15.09.2022 0,03% -10516,45 124,63
Маца Надія Євгенівна 07.0^.2021 7 877,80 7 752,10
ДКП/07-04-2021/2-275 15.06.2022 0,03% -125,70 2,33
Мацко Віктор Васильович 28.0^.2021 355 065,54 352 253,40
ДКП/28-04-2021/1-284 15.03.2022 0,03% -2 812,14 105,68
Качурін Олександр Олександрович 12.05.2021 211 044,25 206 452,91
ДОГОВІР № ДКП/12-05-2021/2-299 15.08.2022 0,03% -4 591,34 61,94
Бех Анастасія Михайлівна 12.05.2021 30212,10 30 063,13
ДОГОВІР № ДКП/12-05-2021/3-300 15.02.2022 0,03% -148,97 9,02
Антоник Роман Володимирович 11.05.2021 242 011,70 236 746,66
ДОГОВІР № ДКП/11-05-2021/1-292^ 15.08.2022 0,03% -5 265,04 71,02
Войщев Олег Павлович 02.09.2021 246 025,36 239 951,15
ДОГОВІР № ДКП/02-09-2021/1-771 15.09.2022 0,03% -6 074,21 71,99
Микитин Ірина Романівна 21.05.2021 306 339,40 298 776,08
ДОГОВІР № ДКП/21-05-2021/2-379 15.09.2022 0,03% -7 563,32 89,63
Бирка Марія Ігорівна 16.06.2021 355 324,67 347 177,79
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Контрагент Дата виникнення
Кількість 

днів простро- 
чки

Номінальна 
вартість, грн

Теперішня 
вартість, грн

Договір Дата погашення Коефіцієнт 
ризику, %

Премія (+) / 
дисконт (-), 

грн

Резерв очікуваних 
збитків на дату 
розрахунку, грн

ДОГОВІР № ДКП/16-06-2021/1-423 15.08.2022 0,03% -8 146,88 104,15
Кулявець Володимир Романович 15.06.2021 190 105,46 188 500,80
ДОГОВІР № ДКП/15-06-2021/1-420 18.03.2022 0,03% -1 604,66 56,55
Заставська Ольга Степанівна 05.11.2021 944 165,44 911 545,25
ДОГОВІР № ДКП/05-11-2021/2-865 15.09.2022 0,03% -32 620,19 273,46
Корінь Андрій Михайлович 17.06.2021 288 392,65 281 780,39
ДОГОВІР № ДКП/17-06-2021/2-427 15.08.2022 0,03% -6 612,26 84,53
Булич Ольга Миколаївна 23.06.2021 9 909,61 9 682,40
ДОГОВІР № ДКП/23-06-2021/1-434 15.08.2022 0,03% -227,21 2,90
Валюх Сергій Анатолійович 30.06.2021 327 916,00 319 384,27
ДОГО В IP № ДКП/3 0-06-2021/10-512 15.09.2022 0,03% -8 531,73 95,82
Кохман Зеновія Степанівна 29.06.2021 397 959,21 388 834,81
ДОГОВІР № ДКП/29-06-2021/3-502 15.08.2022 0,03% -9 124,40 116,65
Білоус Назар Борисович 30.06.2021 7 656,29 7 480,75
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/3-505 15.08.2022 0,03% -175,54 2,24
Галенок Олег Михайлович 30.06.2021 243 235,99 236 907,47
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/12-514 15.09.2022 0,03% -6 328,52 71,07
Цюпка Вікторія Бориславівна 30.06.2021 30 204,77 29 418,90
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/15-517 15.09.2022 0.03% -785,87 8,83
Здирко Юрій Олегович 30.06.2021 261 538,10 254 733,39
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/16-518 15.09.2022 0,03% -6 804,71 76,42
Кутна Лідія Зеновіївна 30.06.2021 417 998,45 407 122,95
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/20-522 15.09.2022 0,03% -10 875,50 122,14
Паньків Лілія Богданівна 30.06.2021 198 205,45 193 048,53
ДОГОВІР № ДКП/30-06-2021/21-523 15.09.2022 0,03% -5 156,92 57,91
Гречин Андрій Миколайович 30.08.2021 282 116,81 274 776,68
ДОГОВІР № ДКП/30-08-2021/1-769 15.09.2022 0,03% -7 340,13 82,43
Антоник Любов Анатоліївна 01.09.2021 176 140,66 174 474,35
ДОГОВІР № ДКП/01-09-2021/1-770 15.03.2022 0,03% -1 666,31 52,34
Буртик Микола Ігорович 07.09.2021 319 316,22 311 432,51
ДОГОВІР № ДКП/07-09-2021/1-776 15.09.2022 0,03% -7 883,71 93,43
Гаврилюк Оксана Анатоліївна 08.09.2021 417 856,81 409 041,42
ДОГОВІР № ДКП/08-09-2021/1-780 15.06.2022 С,03% -8 815,39 122,71
Соколюк Неля Володимирівна 10.09.2021 84 552,52 82 464,97
ДОГОВІР № ДКП/10-09-2021/1-788 15.09.2022 0,03% -2 087,55 24,74
Музичин Галина Володимирівна 06.10.2021 385 900,84 372 819,04
ДОГОВІР № ДКП/06-10-2021/1-816 15.09.2022 0,03% -13 081,80 111,85
Федишин Марія Казимирівна 25.10.2021 257 750,58 249 012,99
ДОГОВІР № ДКП/25-10-2021/1-851 15.09.2022 0,03% -8 737,59 74,70
Петрущак Ростислав Ярославович 15.11.2021 446 886,84 431 447,25
ДОГОВІР № ДКП/15-11-2021/1-877 15.09.2022 0,03% -15 439,59 129,43
Вахнянин Ірина Аркадіївна 17.11.2021 670 907,28 647 727,95
ДОГОВІР № ДКП/17-11-2021/1-879 15.09.2022 0,03% -23 179,33 194,32

Твердоух Богдан Вікторович 18.11.2021 540 944,45 522 255,24
ДОГОВІР № ДКП/18-1 1-2021/1-882 15.09.2022 0,03% -18 689,21 156,68
Саган Роман Васильович 23.06.2021 272 423,38 266 177,26
ДОГОВІР № ДКП/23-06-2021/2-435 15.08.2022 0,03% -6 246,12 79,85

Разом 16 357 245,41 15 982 295,26
-374 950,15 4 794,65
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Інша поточна дебіторська заборгованість Фонду станом на 31.12.2021 року представлена 

заборгованістю за договорами відсоткових позик. Інформацію щодо іншої поточної дебіторської 
заборгованості представлено в Таблиці 18.

Таблиця 18 (грн)
Дебіторська заборгованість

Контрагент
Номінальна сума 
заборгованості, 

грн

Дата 
виникнення

Оцінна вартість, 
грн

Договір
Ставка

дисконтування
Дата 

погашення

Дисконт / премія 
на дату оцінки, 

грн

ТОВ «КАПІТАЛ-ФІНАНС» 86 840 000,00 09.03.2021 87 815 541,14
Позика №К(П)-09/03-5 від 09.03.21р. 3,90 28.02.2022 975 541,14

ТОВ «КАПІТАЛ-ФІНАНС» 70 000 000,00 21.09.2021 75 072 196,03

Позика №К(П) 21 -09-21 від 21.09.21 р. 4,80 20.09.2022 5 072 196,03

ТОВ «СПАРРОУ ІНДАСТРІЗ» 88 230 000,00 01.09.2021 86 616 484,66

Позика №К(П)-27/10-3 від 27.10.20р. 3,60 23.09.2022 -1 613 515,34

ТОВ «КАПІТАЛ-ФІНАНС» 70 000 000,00 13.10.2021 74 850 847,90

Позика №К(П) 21-10-13 від 13.10.21р. 5,00 12.10.2022 4 850 847,90

ТОВ «КАПІТАЛ-ФІНАНС» 71 600 000,00 04.11.2021 76 880 120,52

Позика №К/П/21 -11 -04 від 04.11.21 р. 5,10 03.11.2022 5 280 120,52

ТОВ «КАПІТАЛ-ФІНАНС» 20 000 000,00 18.11.2021 21 712 332,22

Позика №К(П)-18/11-4 від 18.11.20р. 5,10 17.11.2022 1 712 332,22
ТЗОВ «ТКД-ПОСТАЧ» 400 000,00 15.12.2021 384 831,81
Договір позики №П/К/21-12-15 від 15.12.2021 5,20 14.12.2022 -15 168,19

РАЗОМ: 407 070 000,00 423 332 354,28
16 262 354,28

На суми іншої поточної дебіторської заборгованості Фондом сформовано резерв очікуваних 
кредитних ризиків. Інформацію щодо сформованого резерву кредитних ризиків по торгізельній 
дебіторській заборгованості станом на 31.12.2021 р. представлено в Таблиці 19.

Таблиця 19 (грн)

Контрагент Дата
виникнення

Кількість 
днів про- 
строчки

Номінальна 
вартість, грн

Теперішня 
вартість, грн

Договір Дата
погашення

Коефіці
єнт 

ризику, %

Премія (+) / 
дисконт (-),

ГРН

Резерв очікуваних 
збитків на дату 
розрахунку, грн

ТОВ «СПАРРОУ ІНДАСТРІЗ» 27.10.2020 88 230 000,00 86 616 484,66
Позика №К(П)-27/10-3 від 27.10.20р. 23.09.2022 10% -1 613 515,34 8 661 648,47
ТОВ «КАПІТАЛ-ФІНАНС» 18.11.2021 20 000 000,00 21 712 332,22
Позика №К(П)-18/11-4 від 18.11.20р. 17.11.2022 1% 1 712 332,22 217 123,32
ТОВ «КАПІТАЛ-ФІНАНС» 09.03.2021 86 840 000,00 87 815 541,14
Позика №К(П)-09/03-5 від 09.03.21 р. 28.02.2022 1% 975 541,14 878 155,41
ТОВ «КАПІТАЛ-ФІНАНС» 21.09.2021 70 000 000,00 75 072 196,03
Позика №К(П) 21 -09-21 від 21.09.21 р. 20.09.2022 1% 5 072 196,03 750 721,96
ТОВ «КАПІТАЛ-ФІНАНС» 13.10.2021 70 000 000,00 74 850 847,90
Позика №К(П) 21-10-13 від 13.10.21р. 12.10.2022 1% 4 850 847,90 748 508,48
ТОВ «КАПІТАЛ-ФІНАНС» 04.11.2021 71 600 000,00 76 880 120,52
Позика №К/П/21-11 -04 від 04.11.21 р. 03.11.2022 1% 5 280 120,52 768 801,21
ТЗОВ «ТКД-ПОСТАЧ» 15.12.2021 400 000,00 384 831,81
Договір позики №П/К/21-12-15 від 15.12.2021 14.12.2022 0,3% -15 168,19 1 154,50

Разом 407 070 000,00 423 332 354,28
16 262 354,28 12 026 113,35
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На суми дебіторської заборгованості за розрахунками з нарахованих доходів (відсотки) 

Фондом сформовано резерв очікуваних кредитних ризиків. Інформацію щодо сформованого 
резерву очікуваних кредитних ризиків по дебіторській заборгованості за розрахунками з 
нарахованих доходів станом на 31.12.2021 р. представлено в Таблиці 20

Таблиця 20 (грн.)
Найменування Заборгованість за 

нарахованими відсотками
Резерв очікуваних 
кредитних збитків

ТОВ «КАПІТАЛ-ФІНАНС» 3 359 447,68 33 594,48
Позика №К(П)-18/11-4 від 18.11.20р. 254794,52 2547,95
Позика №К(П)-09/03-5 від 09.03.21р 1028587,41 10285,87
Позика №К(П) 21 -09-21 від 21.09.21 р. 891780,82 8917,81
Позика №К(П) 21-10-13 від 13.10.21р. 832328,77 8323,29
Позика №К/П/21 -11 -04 від 04.11.21 р. 351956,16 3519,56
ТОВ «СПАРРОУ ІНДАСТРІЗ» 74 935,07 7 493,51
Позика №К(П)-27/10-3 від 27.10.20р. 74935,07 7493,51
ТЗОВ «ТКД-ПОСТАЧ» 153,42 0,46
Договір позики №П/К/21-12-15 від 15.12.2021 153,42 0,46

РАЗОМ 3 434 536,17 41 088,45

Прострочена дебіторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість обліковується 
за амортизованою собівартістю. Фонд проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику цих 
активів з використанням індивідуального підходу, інформація про що розкрита в п. 9.1 цих 
Приміток.

Дебіторська заборгованість Фонду не має забезпечення.

7.1.4. Власний капітал

За даними Балансу власний капітал Фонду станом на 31.12.2021р. складає 686 525 тис. грн., 
станом на 31.12.2020 р. -247 293 тис. грн.

Структура власного капіталу:
Таблиця 21 (тис, грн.)

Найменування Станом на 31.12.2020 Станом на 31.12.2021
Статутний капітал 505 905 505 905
Додатковий капітал 104 215 253 581
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 33 204 250 461

Неоплачений капітал (396 031) (323 422)

Всього власний капітал 247 293 686 525

У Фонді станом на 31.12.2021 р. зареєстрований статутний капітал становить 505 905 000,00 
(п’ятсот п’ять мільйонів дев’ятсот п’ять тисяч) гривень 00 коп. та відповідає законодавству 
України і установчим документам (статуту АКЦІОНЕРНОГО ФОНДУ «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«КАЙРОС», що затверджений рішенням одноосібного учасника АКЦІОНЕРНОГО ФОНДУ 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «КАЙРОС» № 4 від 16.12.2020 р.).

Статутний капітал Фонду поділяється на 505 905 (сто двадцять тисяч) простих іменних акцій, 
номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копійок кожна. Форма існування акцій — 
бездокументарна. Дата реєстрації випуску акцій — 28 лютого 2020 року, номер реєстрації № 
002169
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Таблиця 22 (тис, грн)
7.1.5. Поточні зобов'язання

Найменування Станом на 31.12.2020 Станом на 31.12.2021
Поточна кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 54 1064

Всього: 54 1064

До складу поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги віднесено:

кредиторську заборгованість в сумі 53 тис. грн за винагородою Компанії згідно договору № 
3-КІФ від 13.11.2020 року про управління активами корпоративного інвестиційного фонду;

біржові та депозитарні послуги в розмірі 10 тис. грн, інформаційно-консультаційні послуги 
в розмірі 1 тис. грн;

за корпоративні права Фонд винен Міщуку Ігорю Володимировичу по договору купівлі- 
продажу частки у статутному капіталі ТОВ "МК "ГАЛИЧИНА" від 22.01.2021 р. в сумі 1000 
тис. грн.

Кредиторську заборгованість станом на 31.12.2021р. Фонд оцінює за сумою первісного 
рахунка фактури, тому що вплив дисконтування є несуттєвим. Заборгованість буде погашена 
протягом місяця.

7.1.6. Інші довгострокові зобов'язання

Станом на 31 грудня 2021 року у Фонді відсутня довгострокова кредиторська 
заборгованість за придбаними частками у статутних капіталах підприємств, які знаходяться в 
активах Фонду. В 2021 році довгострокова кредиторська заборгованість погашена. Інші 
довгострокові зобов’язання за станом на 31 грудня 2021 року представлені таким чином:

Таблиця 23 (тис, грн)

Контр
агенти 
договір

Сума 
заборгованос

ті 
станом на 

31.12.2020 р.

Дата
виникнення

Дата 
погашення

Дисконт 
/ премія 
за 2021 

рік

Амортизація 
дисконту 1 
премії за 
2021 рік

Сума 
заборгованості 

станом на 
31.12.2021 р.

ТОВ 
«ГОЛДЕН 
ЕСТЕЙТ 
ГРУП» 
(код за 
ЄДРПОУ 
43916649), 
Протокол 
Загальних 
зборів 
учасників 
№ 01/2020 
від 
16.09.2020

82 641 16.09.2020 31.12.2021 (3 617) 6113 0

7.2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за період: з 01.01.2021 р. по 
31.12.2021 р.

Визнання доходів і витрат за звітний період відображено в Звіті про фінансові результати:
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"аблиця 24 (тис. грн.)

Найменування статті з 23.01.2020 р. по
31.12.2020 р.

з 01.01.2021 р. по
31.12.2021 р.

Інші операційні доходи: 39 262 903
Відсотки, отримані на залишки коштів на 
поточних рахунках у банку 32 70

Дохід від відновлення корисності дебіторської 
заборгованості 7 107

Дохід від операційної курсової різниці - 908
Амортизація дисконту за дебіторською 
заборгованістю - 19 996

Премія за дебіторською заборгованістю 
(деравативів) - 41 380

Премія за кредиторською заборгованістю - 3 617
Дохід від зміни вартості фінансових інвестицій 
(корпоративних прав) - 774

Дохід від реалізації фінансових інвестицій - 196 051
Адміністративні витрати: (611) (979)
Оренди/суборенда приміщення (18) (18)
Винагорода КУА (395) (674)
Винагорода за аудиторські послуги (40) (29)
Винагорода за нотаріальні послуги (9) (5)
Держмито за реєстрацію змін до статуту та 
адміністративні послуги (107) (1)
Інші адміністративні витрати 
(банківські послуги, тощо) (6) (15)

Винагорода за послуги зберігана (4) (3)
Винагорода за депозитарні послуги (6) (38)
Винагорода за брокерські послуги та біржі 
(за проведення аукціонів) (24) (52)

Винагорода за консультаційні, інформаційні й 
інші послуги (2) (144)

Інші операційні витрати (73 514)
Витрати від зміни вартості фінансових 
інструментів - (435)

Визнання дисконту за дебіторською 
заборгованістю (53614)

Амортизація премії за кредиторською 
заборгованістю (6ИЗ)

Витрати по боргових зобов’язаннях (15)
Збільшення резерву очікуваних кредитних збитків (ЗО) (12168)
Витрати від зміни вартості фінансових 
інструментів (корпоративних прав) - (227)

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій - (25)
Витрати від операційної курсової різниці (917)
Дохід від участі в капіталі 192
Інші фінансові доходи: 22573 29001
Нараховані відсотки по позиках 1720 28127
Дохід від зміни вартості фінансових інвестицій 
(ОВДП) - 339

Доходи від купону - 100



75

Найменування статті з 23.01.2020р. по
31.12.2020 р.

з 01.01.2021 р. по
31.12.2021 р.

Нараховані відсотки по депозитному договору - 435
Премія за кредиторською заборгованістю 3747 -
Амортизація дисконту за дебіторською 
заборгованістю

16848 -

Премія за дебіторською заборгованістю 
(деривативи) 258 -

Фінансові витрати: (12409)
Амортизація премії/дисконту за дебіторською 
заборгованістю договорами позик (10539)

Амортизація премії за дебіторською 
заборгованістю за договорами продажу 
деривативів

(619)

Амортизація премії за кредиторською 
заборгованістю (1251)

Інші доходи: 23504 163
Дохід від неопераційної курсової різниці - 137
Дохід від збільшення вартості фінансових 
інвестицій

27 26

Дохід від реалізації фінансових інвестицій 23477
Інші витрати: (54) (317)
Витрати від неопераційної курсової різниці - (248)
Собівартість реалізованих фінансових інвестицій (5) -
Витрати від зміни вартості фінансових 
інструментів

(49) -

Витрати від зменшення вартості фінансових 
інвестицій (ОВДП)

- (69)

Фінансовий результат до оподаткування (збиток) 33 204 217 257
Чистий фінансовий результат (збиток) 33 204 217 257

Всі статті доходів і витрат, визнані у звітному періоді включено до складу Звіту про 
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).

7.3. Звіт про рух грошових коштів за період: з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р.

Звіт про рух грошових коштів за звітний період складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про 
рух грошових коштів» за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні 
класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто- 
основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної та фінансової діяльності 
Фонду за період з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р.

Таблиця 25 (тис, грн.)

Найменування статті 3 23.01.2020р. 
по 31.12.2020 р.

з 01.01.2021 р. 
по 31.12.2021 р.

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності:
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

- 102

Інші надходження - -
Витрачання на оплату товарів, робіт, послуг (452) (970)
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Найменування статті з 23.01.2020 р. 
по 31.12.2020 р.

з 01.01.2021 р. 
по 31.12.2021 р.

Зобов’язання з податків та зборів (105) -
Інші витрачання (2) -
Чистий рух коштів від операційної діяльності (559) (868)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності:
Надходження від реалізації фінансових інвестицій - 5 465
Надходження від отриманих відсотків 776 26 190
Надходження від погашення позик 55 000 274 965
Надходження від деравативів 16 625 143 498
Інші надходження 5 500 -
Витрачання на придбання фінансових інвестицій (12 129) (105 421)
Виплати за деривативам (5) (32)
Витрачання на надання позик (272 000) (464 970)
Інші платежі (5 500) -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (211 733) (120 305)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності:
Надходження від власного капіталу 214 105 221 975
Інші платежі (16) -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 214 089 221 975
Чистий рух грошових коштів за звітний період 1 797 100 801
Залишок коштів на початок року - 1797
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів - 16
Залишок коштів на кінець періоду 1 797 102 614

7.4. Звіт про власний капітал за період: з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р.

Облік статутного капіталу та нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) здійснюється 
відповідно до чинного законодавства України. Вартість статей власного капіталу, яка 
відображена у звіті про власний капітал відповідає балансу (звіту про фінансовий стан) та 
статутним документам Фонду.

Чистий прибуток за період: 23.01-31.12.2020 р. становить 33204 тис. грн.

Внески до капіталу за період: 23.01-31.12.2020 р. становлять 505 905 тис. грн.

Погашення заборгованості з капіталу за період: 23.01-31.12.2020 р. становить 214 089 тис. 
грн.

Статутний капітал станом на 31.12.2020 р. становить 505 905 тис. грн., зареєстрований 
відповідно до вимог законодавства України.

Додатковий капітал станом на 31.12.2020 р. становить 104 215 тис. грн.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2020 р. становить 33 204 тис. грн.

Неоплачений капітал станом на 31.12.2020 р. становить (396 031) тис. грн.
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Розмір власного капіталу станом на 31.12.2020 р. складає 247 293 тис. грн.

Чистий прибуток за 2021 р. становить 217 257 тис. грн.

Погашення заборгованості з капіталу за період: 2021 р. становить 221 975 тис. грн.

Статутний капітал станом на 31.12.2021 р. становить 505 905 тис. грн., сформований 
відповідно до вимог законодавства України.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2021 р. становить 250 461 тис. гри.

Додатковий капітал станом на 31.12.2021 р. становить 253 581 тис. грн

Неоплачений капітал становить станом на 31.12.2021 р. (323 422) тис. грн.

Розмір власного капіталу станом на 31.12.2021 р. складає 686 525 тис. грн.

Облік статутного капіталу та нерозподіленого прибутку здійснюється відповідно до чинного 
законодавства України. Вартість статей власного капіталу, яка відображена у звіті про власний 
капітал відповідає балансу (звіту про фінансовий стан) та статутним документам Фонду.

8. Розкриття іншої інформації

8.1. 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 під дадуть сумніьу певне тлумачення, засноване на 
оцінці керівництва економічної діяльності Фонду, ймовірно, що Фонд змушене 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 Фонд сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під 
податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами 
протягом трьох років.

8.2. Умовні зобов 'язання
8.2.1. Судові позови

Станом на 31 грудня 2021 року Фонд не виступає у судових процесах ні в якості позивача 
до третіх осіб, ні в якості відповідача.

8.3. Розкриття інформації про пов'язані сторони згідно МСБО 24
8.3.1. Інформація про учасників та голову наглядової ради Фонду:

І рупа № 
з/п

Повне 
найменування 

юридичної особи - 
учасника чи 

прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 
особи - учасника, 
голови наглядової 

ради Фонду

Код за ЄДРПОУ 
юридичної особи
- учасника або 
реєстраційний 

номер облікової 
картки платника 

податків 
фізичної особи - 
учасника, голови 
наглядової ради 

Фонду

Місцезнаходження юридичної 
особи чи паспортні дані фізичної 

особи, щодо якої подається 
інформація

Частка в 
статутному 

капіталі 
Фонду, %

Належність фізичної 
особи - учасника до 
суб’єктів, визначе

них статтею 3 Закону 
України «Про запо
бігання корупції», 
та/або частка дер

жавної чи комуналь
ної власності у 

юридичній особі - 
учаснику

А Учасники - 
фізичні особи
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Група №
з/п

Повне 
найменування 

юридичної особи - 
учасника чи 

прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 
особи - учасника, 
голови наглядової 

ради Фонду

Код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 
- учасника або 
реєстраційний 

номер облікової 
картки платника 

податків 
фізичної особи - 
учасника, голови 
наглядової ради 

Фонду

Місцезнаходження юридичної 
особи чи паспортні дані фізичної 

особи, щодо якої подається 
інформація

Частка в 
статутному 

капіталі 
Фонду, %

Належність фізичної 
особи - учасника до 
суб’єктів, визначе

них статтею 3 Закону 
України «Про запо
бігання корупції», 
та/або частка дер

жавної чи комуналь
ної власності у 

юридичній особі - 
учаснику

1
Чухен Максим 

Львович
2999218714 Паспорт серія КА № 819808 від 

19 травня 1998р., виданий 
Залізничним РВ ЛМУ УМВС 

України у Львівській обл. Місце 
проживання м. Львів-Рудно, вул.

Міцькевича, буд.8

9,30 Не належить

2 Солтис Андрій 
Іванович

2940920436 паспорт серії КА 439238, виданий 
Галицьким РВ ЛМУ УМВС 

України у Львівській області 
10.06.1997 року. Місце 

проживання м. Львів, вул.
Угорська, 7/40

1,81 Не належить

Б Учасники - 
юридичні особи

1

Приватне 
підприємство 

«Квиткові Системи 
Гастролі Юей»

39296757
79021, місто Львів, 

вулиця Кульпарківська, 
буд. 93 А

9,02

2

Товариство
з обмеженою 

відповідальністю 
«Прем’єр Ексім»

25223988 79034, місто Львів, 
вулиця Пасічна, буд. 162 8,70

3

Товариство
з обмеженою 

відповідальністю 
«Ассетс Кепітал»

43499621 79034, місто Львів,
вулиця Кам'янецька, буд. 33

5,80

4

Товариство
з обмеженою 

відповідальністю 
"ТІКЕТС.ЮЕЙ"

36027535
Україна, 79020, Львівська обл., 
місто Львів, вул. Під Голоском, 

будинок 2а

65,37

В Голова 
наглядової ради

1 Чухен
Максим Львович 2999218714

паспорт серії КА 819808, 
виданий 19 травня 1998 року 

Залізничним РВ УМВС 
України у Львівській області

9,30 Не належить

Усього: 100

8.3.2. Інформація про пов’язаних юридичних осіб, у яких беруть участь учасники - юридичні 
особи, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу Фонду

№ 
з/п

Повне найменування, 
код за ЄДРПОУ 
учасника Фонду

Код за ЄДРПОУ 
юридичної особи, 
щодо якої існує 

пов’язаність

Повне найменування 
юридичної особи, щодо якої 

існує пов’язаність

Місцезнаходження 
юридичної особи, 

щодо якої існує 
пов’язаність

Частка в 
статутному 
капіталі, %

1

Товариство
з обмеженою 

відповідальністю 
"ТІКЕТС.ЮЕЙ", 

36027535

43234136

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА 
"УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ 

ТУРИСТИЧНИХ 
КЛАСТЕРІВ"

Україна, 01054, 
місто Київ, вул.

Дмитрівська, 
будинок 1

25
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8.3.3. Інформація про осіб, які володіють не менше 20 % статутного капіталу юридичних осіб — 
учасників, які володіють часткою, що становить не менше 20 % статутного капіталу Фонду

№ 
з/п

Повне найменування, 
код за ЄДРПОУ 

юридичної особи - 
учасника Фонду

Код за ЄДРПОУ 
юридичної особи або 
реєстраційний номер 

облікової картки 
платника податків 

фізичної особи, 
щодо якої існує 

пов’язаність

Повне найменування 
юридичної особи або прізвище, 

ім’я, по батькові фізичної 
особи, щодо якої існує 

пов’язаність

Місцезнаходження 
юридичної особи або 

паспортні дані 
фізичної особи, щодо 

якої існує пов’язаність

Частка в 
статутному 

капіталі 
учасника 
Фонду, %

1

Товариство
з обмеженою 

відповідальністю 
"ТІКЕТС.ЮЕЙ", 

36027535

44039372

АКЦІОНЕРНЕ ФОНД 
"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

"АТЕЙ"

Україна, 79034, 
Львівська обл., місто 

Львів, вул. 
Кам'янецька, буд. 33

51

2

Товариство
з обмеженою 

відповідальністю 
"ТІКЕТС.ЮЕЙ", 

36027535

FN433340S
ТІКЕТС ТРЕВЕЛ НЕТВОРК 

ГМБХ

Австрія, місто Відень, 
вулиця Тухлаубен 7а 

1010
49

8.3.4. Інформація про юридичних осіб, у яких Фонд бере участь

№ 
з/п

Код за ЄДРПОУ
Фонду

Код за ЄДРПОУ 
юридичної особи, 
щодо якої існує 

пов’язаність

Повне найменування 
юридичної особи, щодо якої 

існує пов’язаність

М ісцезнаходження 
юридичної особи, 

щодо якої існує 
пов’язаність

Частка в 
статутному 

капіталі 
юридичної 
особи, %

1
43467322 43822069

Товариство
з обмеженою відповідальністю 

"ГОЛДЕН
ЕСТЕЙТ ГРУП"

81121,
Львівська обл., 

Пустомитівський 
р-н, село Муроване, 
вулиця Тополина, 

будинок 1

21,0377

2 43467322 43816998
Товариство

з обмеженою відповідальністю 
"СПАРРОУ ІНДАСТРІЗ"

79034 місто Львів, 
вулиця Кам'янецька, 
будинок 33,офіс 301

20

3 43467322 37484544
Товариство

з обмеженою відповідальністю
"ТКД-ПОСТАЧ"

79005,
Львівська область, 

місто Львів, 
вулиця Туган- 

Барановського, буд. 16

50

8.3.5. Інформація про пов’язаних осіб голови та членів наглядової ради Фонду

№ 
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
голови та 

членів 
наглядової 

ради Фонду та 
членів його (їх) 

сім’ї

Реєстраційний номер 
облікової картки 

платника податків або 
серія (за наявності) та 

номер паспорта 
фізичної особи

Код за ЄДРПОУ 
юридичної особи, 

щодо якої існує 
пов’язаність

Повне найменування 
юридичної особи, 

щодо якої існує 
пов’язаність

Місцезнаходження 
юридичної особи, 
щодо якої існує 

пов’язаність

Частка в 
статутному 

капіталі 
пов’язаної 
особи, %

1

Чухен 
Максим 
Львович
Голова 

Наглядової 
ради

2999218714 43467322

Акціонерне товариство 
"Закритий 

недиверсифікований 
венчурний 

корпоративний 
інвестиційний фонд 

"КАЙРОС"

Україна 01133, 
місто Київ, 

вулиця Євгена 
Коновальця, 

буд. 36-Е

9,30 «
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№ 
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
голови та 

членів 
наглядової 

ради Фонду та 
членів його (їх) 

сім’ї

Реєстраційний номер 
облікової картки 

платника податків або 
серія (за наявності) та 

номер паспорта 
фізичної особи

Код за ЄДРПОУ 
юридичної особи, 

щодо якої існує 
пов’язаність

Повне найменування 
юридичної особи, 

щодо якої існує 
пов’язаність

Місцезнаходження 
юридичної особи, 

щодо якої існує 
пов’язаність

Частка в 
статутному 

капіталі 
пов’язаної 
особи, %

2

Чухен
Максим 
Львович
Голова 

Наглядової 
ради

2999218714 43001384

Товариство
з обмеженою 

відповідальністю 
"КОНСАЛТСЕРВІС"

Україна 79034, 
Львівська обл., 

місто Львів, вул.
Тернопільська, 

будинок 6А, 
квартира 40

100

3

Чухен
Максим 
Львович
Голова 

Наглядової 
ради

2999218714 43263848

Товариство
з обмеженою 

відповідальністю 
"КАШТАЛ-ФІНАНС"

Україна 01133, 
місто Київ, 

вулиця Євгена 
Коновальця, 

буд. 36-Е

90

4

Чухен
Максим 
Львович
Голова 

Наглядової 
ради

2999218714 22334316

Товариство
з обмеженою 

відповідальністю 
"ТЕМА"

Україна 79037, 
Львівська область, 
місто Львів, вулиця 
Хмельницького Б., 

буд. 212, корп.2

50

5

Чухен
Максим 
Львович
Голова 

Наглядової 
ради

2999218714 43588907

Товариство
з обмеженою 

відповідальністю
"Компанія з 

управління активами 
"СПАРРОУ ІНВЕСТ"

Україна 79034, 
Львівська область, 
місто Львів, вулиця 

Кам’янецька, 
буд. 33, офіс 501

49,5

6

Чухен
Максим 
Львович
Голова 

Наглядової 
радгі

2999218714 43475265

Товариство
з обмеженою 

відповідальністю
«СПАРРОУ
КЕПІТАЛ»

Україна 01133, 
місто Київ, 

вулиця Євгена 
Коновальця, 

буд. 36-Е

100

7

Чухен
Максим 
Львович
Голова 

Наглядової 
ради

2999218714 44539827

Товариство
з обмеженою 

відповідальністю 
«НОВИЙ СТИЛЬ 

2021»

Україна 79049, 
Львівська область, 
місто Львів, вулиця 
Антонина Б.-І., буд.

6

50

Інші пов’язані особи Чухена М.Л. не володіють 20 та більше відсотків у статутних капіталах господарських товариств 
та не є керівниками таких юридичних осіб.

8

Солтис 
Андрій

Іванович 
Член 

Наглядової 
ради

2940920436 43467322

Акціонерне товариство 
"Закритий 

недиверсифікований 
венчурний 

корпоративний 
інвестиційний фонд 

"КАЙРОС"

Україна 01133, 
місто Київ, 

вулиця Євгена 
Коновальця, 

буд. 36-Е

1,81

9

Солтис
Андрій 

Іванович
Член

Наглядової 
ради

2940920436 44039372

Акціонерне товариство 
"Закритий 

недиверсифікований 
венчурний 

корпоративний 
інвестиційний фонд 

"АТЕЙ"

Україна, 79034, 
Львівська область, 

місто Львів, 
вулиця 

Кам’янецька, буд. 
33

100
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№ 
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові 
голови та 

членів 
наглядової 

ради Фонду та 
членів його (їх) 

сім’ї

Реєстраційний номер 
облікової картки 

платника податків або 
серія (за наявності) та 

номер паспорта 
фізичної особи

Код за ЄДРПОУ 
юридичної особи, 

щодо якої існує 
пов’язаність

Повне найменування 
юридичної особи, 

щодо якої існує 
пов’язаність

Місцезнаходження 
юридичної особи, 

щодо якої існує 
пов’язаність

Частка в 
статутному 

капіталі 
пов’язаної 
особи, % .

10

Солтис
Андрій 

Іванович
Член 

Наглядової 
ради

2940920436 43499621

Товариство
з обмеженою 

відповідальністю 
"АССЕТС КЕПІТАЛ"

Україна, 79034, 
Львівська область, 

місто Львів, 
вулиця 

Кам’янецька, буд.
33

90

1 1

Солтис
Андрій 

Іванович
Чл єн 

Наглядової 
ради

2940920436 41451221

Товариство
з обмеженою 

відповідальністю 
"АТЛ КОНСАЛТИНГ"

Україна, 79034, 
Львівська область, 

місто Львів, 
вулиця Угорська 7, 

кв.40

50

12

Солтис
Андрій

Іванович
Член Наглядово 

ради

2940920436 43588907

Товариство
з обмеженою 

відповідальністю 
"Компанія з управління 

активами 
"СПАРРОУ ІНВЕСТ"

Україна, 79034, 
Львівська область, 

місто Львів, 
вулиця 

Кам’янецька, буд. 
33

45

Інші пов’язані особи Солтиса А.І. не володіють 20 та більше відсотків у статутних капіталах господарських товариств 
та не є керівниками таких юридичних осіб.

13

Бродюк
Володимир 

Іванович
Член Наглядово 

ради
2724006496 43467322

Акціонерне товариство 
"Закритий 

недиверсифікований 
венчурний 

корпоративний 
інвестиційний фонд 

"КАЙРОС"

Україна 01133, 
місто Київ, 

вулиця Євгена 
Коновальця, 

буд. 36-Е

0

Інші пов’язані особи Бродюка В.І. не володіють 20 та більше відсотків у статутних капіталах господарських товариств 
та не є керівниками таких юридичних осіб.

Прямі родичі голови та членів наглядової ради Фонду пов’язаності не мають.
Операції з пов’язаними особами, що виходять за межі нормальної діяльності, за звітний 

період не здійснювались.

9. Цілі та політики управління фінансовими ризиками

Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Фонду і є важливим 
елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності 
фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові 
показники Фонду. Оперативний і юридичний контроль має на меті забезпечувати належне 
функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і 
юридичних ризиків. Керівництво Фонду визнає, що діяльність Фонду пов’язана з фінансовими 
ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво т 
змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і 
напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових ризиків 
віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.

Управління ризиками керівництвом Фонду здійснюється на основі розуміння причин 
виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та 
застосування інструментарію щодо його пом’якшення.
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9.1. Кредитний ризик

Для Фонду найбільш суттєвим є кредитний ризик:

Кредитний ризик - являє собою ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий 
інструмент не може 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, дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Фонду є оцінка 
кредитоспроможності клієнтів, для чого використовується будь-яка доступна інформація щодо 
їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.

При визначенні рівня кредитного ризику фінансового активу у вигляді грошових коштів, 
враховуються в першу чергу дані НБУ. Відповідно до цих даних рейтинговими Фондми 
складаються рейтинги банків, що включають в себе кілька критеріїв, які в першу чергу можна 
поділити на дві групи:

- рівень стресостійкості установи і

- доброзичливість клієнтів до банку.

Станом на 31.12.2021 р кредитний ризик за фінансовим активом у вигляді грошових коштів, 
розміщених на поточному рахунку, є низьким, що підтверджується чинниками, які враховують 
специфіку контрагента, загальні економічні умови та оцінку як поточного, так і прогнозного 
напрямків зміни умов станом на звітну дату.

Рейтингова агенція Moody’s Investors Service (Moody's) 20 грудня 2021 року підтвердила 
рейтинги АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»:

-рейтинги довгострокових депозитів в іноземній та національній валютах на рівні В2;

-довгостроковий рейтинг ризику контрагента на рівні В2;

-рейтинг за національною шкалою на рівні Aa3.ua.

Прогноз за рейтингами «стабільний».

Поточні рейтинги АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» обмежені суверенним рейтингом України 
(ВЗ, прогноз «стабільний») і враховують міцну фінансову базу банку. Як зазначається у 
коментарі Moody's, Райффайзен Банк має надійний буфер капіталу; високу прибутковість, 
незважаючи на пандемію; міцний запас ліквідності та джерел фінансування, враховуючи низьку 
залежність від ринкового фондування.

Рішення агенції враховує ймовірність підтримки АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»з боку 
материнської компанії Райффайзен Банк Інтернаціональ. https://raiffeisen.ua/news/moodys- 
pidtverdzhuye-reytingi-raiffeisen-banku-1552

29 листопада 2021 року рейтинговий комітет РА «Стандарт-Рейтинг» прийняв рішення про 
оновлення рейтингів АТ "Райффайзен Банк" (код ЄДРПОУ 14305909):

Довгостроковий кредитний рейтинг АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" за національною шкалою 
оновлено на рівні иаААА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом иаААА 
характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими 
позичальниками або борговими інструментами.

Короткостроковий кредитний рейтинг АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" оновлено за 
національною шкалою на рівні иаКІ. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом иаКІ 
характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими

Aa3.ua
https://raiffeisen.ua/news/moodys-pidtverdzhuye-reytingi-raiffeisen-banku-1552
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позичальниками або борговими інструментами. Фінансовий стан такого позичальника дає 
можливість попередити передбачувані ризики в короткостроковому періоді.

Рейтинг депозитів АТ "Райффайзен Банк" оновлено на рівні ual за шкалою РА «Стандарт- 
Рейтинг».

http://standard-rating.biz/rus/rl_raiffaizen-bank-aval,-pao_onovleni-reitingi-at-raiffaizen-bank(l)/

Слід зазначити, що рейтинг депозитів АТ "Райффайзен Банк" є найвищим за шкалою РА 
«Стандарт-Рейтинг», а довгостроковий та короткостроковий кредитні рейтинги Банку - 
найвищими за національною рейтинговою шкалою.

АБ «УКРГАЗБАНК» посідає четверте місце серед українських банків за розміром активів.

23 листопада 2021 року Рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про 
оновлення кредитного рейтингу АБ «УКРГАЗБАНК» (код ЄДРПОУ 23697280) за національною 
шкалою на рівні иаАА+. Позичальник з рейтингом иаАА+ характеризується дуже високою 
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками 
(https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ukrgssbank_ pidtv_3q_2021.pdf).

26 листопада 2021 року Національне уповноважене рейтингове агентство ТОВ «Рейтинговс 
агентство «ІВІ-Рейтинг» оновило кредитний рейтинг: довгостроковий кредитний рейтинг за 
Національною рейтинговою шкалою на рівні иаАА+
(https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ibi_new_(  1). pdf).

20 жовтня 2021 року міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило рейтинг стійкості 
AT «ОЩАДБАНК» на рівні «Ь-» та довгостроковий кредитний рейтинг на рівні «В» із 
позитивним прогнозом. За повідомленням агентства, підтвердження рейтингу відображає 
значну системну важливість банку та ймовірність підтримки банку державою у разі потреби.

Підтвердження національного рейтингу на рівні «AA(ukr)» також зі стабільним прогнозом 
відображає незмінну платоспроможність AT «ОЩАДБАНК» порівняно з конкурентами 
(https://www.oschadbank.ua/news/agentstvo-fitch-ratings-pidtverdilo-rejting-osadbanku-z-pozitivnim-  
prognozom).

Враховуючи проведений аналіз, керівництво Фонду дійшло висновку, що банки є достатньо 
надійними.

Також для визначення впливу кредитного ризику на зміну справедливої вартості активів 
керівництво Фонду враховує вимоги Рішення НКЦПФР № 1597 від 01.01.2015 р. «Про 
затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому 
ринку та вимог до системи управління ризиками». Згідно з вище зазначеним, грошові кошти, що 
знаходяться на поточному рахунку станом на 31.12.2020 р., віднесений до першої групи активів 
зі ступенем кредитного ризику 0 відсотків.

До заходів з мінімізації впливу кредитного ризику Фонд відносить:

встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах 
установи;

диверсифікацію структури дебіторської заборгованості установи;

аналіз платоспроможності контрагентів;

здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Фонду простроченої 
дебіторської заборгованості.

http://standard-rating.biz/rus/rl_raiffaizen-bank-aval,-pao_onovleni-reitingi-at-raiffaizen-bank(l)/
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ukrgssbank_
https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ibi_new_(
https://www.oschadbank.ua/news/agentstvo-fitch-ratings-pidtverdilo-rejting-osadbanku-z-pozitivnim-prognozom
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Враховуючи проведений аналіз, кредитний ризик визначений Фонду як дуже низький, 

враховуючи те, що термін розміщення на депозиті вклади є вільним до повернення, сума збитку 
від знецінення визначена на рівні 0%.

Щодо облігацій внутрішньої державної позики

В наявності у Фонді є облігації внутрішньої державної позики номіналом 1000 дол. США у 
кількості 490 шт. розмір купонного платежу 20,10 та 18,5 дол. США, номінальний рівень 
дохідності 5,0 %та 3,8%.

Таблиця 26 (тис, грн)
Активи вразливі до кредитного ризику 31.12.2021 р. Частка від активів, %

Поточні фінансові інвестиції
(ОВДП МФУ UA4000215727 та UA40002183333) 13 621 1,98%

На кінець звітного періоду використовувались данні НБУ 
(https://bank.gov.ua/files/Fair_value/ 20211231).

Таблиця 27

Рейтинго- 
ве 

агентство

Рейтинг боргових 
зобов’язань в іноземній 

валюті

Рейтинг боргових 
зобов’язань в 

національній валюті Прогноз
Дата 

рейтингової 
діїДовгостро

кові зобов’
язання

Коротко
строкові зо
бов’язання

Довгостро
кові зобов’

язання

Коротко
строкові зо
бов’язання

«Fitch
Ratings»
(Fitch)

В В В В Пози
тивний

6 серпня 
2021 р.
підтверджено 
рейтинг та 
прогноз

“Standart & 
Poor’s 
(S&P)

В В В В Ста
більний

10 вересня 
2021 р 
підтверджено 
рейтинг та 
прогноз

“Moody’s 
Investors 
Service” 
(Moody’s)

вз ВЗ Ста
більний

11 грудня 
2020 р.

НБУ в межах подальших кроків з імплементації вимог європейського законодавства 
запровадив єдиний підхід до оцінки кредитного ризику цінних паперів, зокрема українських 
державних облігацій. Він ґрунтується на кредитних рейтингах емітента/країни 
місцезнаходження емітента/цінних паперів, визначених міжнародними рейтинговими 
агентствами «Standard&Poor’s», «Fitch Ratings» та «Moody’s Investors Service».

За цим підходом кредитний ризик українських державних облігацій в іноземній валюті буде 
оцінюватись за загальними підходами, тобто з урахуванням рейтингу України.

Міжнародний досвід свідчить, що кредитний ризик, пов’язаний із запозиченнями урядів в 
іноземній валюті, є вищим, якщо порівнювати із запозиченнями в національній валюті.

Потенційні збитки за цінними паперами будуть оцінюватися через визначення їхнього 
кредитного ризику та покриватись капіталом через застосування відповідних коефіцієнтів 
ризикозваження під час розрахунку нормативів достатності капіталу. Значення цих коефіцієнтів

https://bank.gov.ua/files/Fair_value/
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залежатиме від рейтингів емітента/країни місцезнаходження емітента/цінних паперів та 
визначатиметься в діапазоні від 0% до 100%.

З метою поступової адаптації банківської системи до зміни підходів передбачено поетапне 
(упродовж наступного року) запровадження коефіцієнтів ризикозваження до українських 
державних облігацій в іноземній валюті.

Такі наміри Уряду України підтверджуються Меморандумом між Кабінетом Міністрів 
України та Національним банком України про взаємодію з метою досягнення стійкого 
економічного зростання та цінової стабільності.

Щодо позик
Станом на 31.12.2021 року в активах Фонду є позики, які відображені в таблиці:

Таблиця 28 (грн)

Контрагент/Договір Дата 
договору

Борг тіло 
кредиту

Строк дії 
договору

ТЗОВ «ТКД-ПОСТАЧ»
Договір позики №П/К/21-12-15 від 15.12.2021 15.12.2021 400 000,00 14.12.2022
ТОВ «КАПІТАЛ-ФШАНС»
Договір позики №К(П) 21-09-21 від 21.09.21р. 21.09.2021 70 000 000,00 20.09.2022
Договір позики №К(П) 21-10-13 від 13.10.21р. 13.10.2021 70 000 000,00 12.10.2022
Договір позики №К(П)-09/03-5 від 09.03.21р. 09.03.2021 86 840 000,00 28.02.2022
Договір позики №К(П)-18/11-4 від 18.11.20р. 18.11.2021 20 000 000,00 17.11.2022
Договір позики №К/П/21-11 -04 від 04.11.21 р. 04.11.2021 71 600 000,00 03.11.2022
ТОВ «СПАРРОУ ІНДАСТРІЗ»
Договір позики №К(П)-27/10-3 від 27.10.20р. 27.10.2020 88 230 000,00 23.09.2022

РАЗОМ: 407 070 000,00

За результатами проведеного аналізу, враховуючи підходи затверджені в Фонді у межах 
системи управління ризиками, керівництво Фонду прийшло висновку, що з дати первісного 
визнання (видачі позики) кредитний ризик позичальника не зазнав зростання і є низьким. 
Відсутні факти, які б свідчили про ризик невиконання зобов’язання. Використовується модель 
розрахунку збитку з використанням коефіцієнту співвідношення грошового потоку до 
загального боргу.

До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Фонд відносить:

встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах;

диверсифікацію структури активів;

аналіз платоспроможності контрагентів;

здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Фонду простроченої 
дебіторської заборгованості.

У Фонду для внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків 
створені: система управління ризиками, внутрішній аудит (контроль).

Також в Фонду для внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків 
створені: система управління ризиками, внутрішній аудит (контроль), корпоративне 
управління.
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9.2. 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 валютних курсів. Фонд 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.

Фонду притаманний не значний інший ціновий ризик, оскільки активи Фонду не 
інвестуються у фінансові інструменти, яким притаманний такий тип ризику, а саме в цінні 
папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України 
(облігації внутрішньої державної позики).

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Фонд операцій з 
іноземною валютою не проводило.

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

Валютні ризики Фонду виникають у зв'язку з володінням фінансовими інструментами, 
номінованими в іноземній валюті. Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Фонд 
контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка 
валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості.

Валютні ризики Фонду виникають у зв’язку з державними облігаціями ОВДП, номіновані в 
доларах США.

Валютні ризики Фонду виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, 
номінованими в іноземній валюті. Фонд інвестує кошти в банківські депозити в іноземній 
валюті та може інвестувати в цінні папери, номіновані в доларах США/ евро (наприклад, 
державні облігації у доларах США/ єврооблігації України). Фонд визначив, що обґрунтовано 
можливим є коливання валютного курсу на ±8,98 відсотка.

Чутливі до коливань валютного курсу активи

Таблиця 29

Активи номіновані в 
іноземній валюті

На 31 грудня 2020 року На 31 грудня 2021 року
в доларах США грн в доларах США грн

Рахунки в банках - - 217 981,90 5 946 153,86
Державні облігації 
(ОВДП), номіновані в 
іноземній валюті 198 122,90 5 601 845,75 498 481,80 13 621 413,98
Всього 198 122,90 5 601 845,75 716 463,70 19 567 567,87
Частка в активах Фонду, % 1,7 2,86
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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.

Фонду притаманний не значний інший ціновий ризик, оскільки активи Фонду не 
інвестуються у фінансові інструменти, яким притаманний такий тип ризику, а саме в цінні 
папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України 
(облігації внутрішньої державної позики).

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Фонд операцій з 
іноземною валютою не проводило.

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

Валютні ризики Фонду виникають у зв'язку з володінням фінансовими інструментами, 
номінованими в іноземній валюті. Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Фонд 
контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка 
валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості.

Валютні ризики Фонду виникають у зв’язку з державними облігаціями ОВДП, номіновані в 
доларах США.

Валютні ризики Фонду виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, 
номінованими в іноземній валюті. Фонд інвестує кошти в банківські депозити в іноземній 
валюті та може інвестувати в цінні папери, номіновані в доларах США/ евро (наприклад, 
державні облігації у доларах США/ єврооблігації України). Фонд визначив, що обґрунтовано 
можливим є коливання валютного курсу на ±8,98 відсотка.

Чутливі до коливань валютного курсу активи

Таблиця 29

Активи номіновані в 
іноземній валюті

На 31 грудня 2020 року На 31 грудня 2021 року
в доларах США грн в доларах США грн

Рахунки в банках - - 217 981,90 5 946 153,86
Державні облігації 
(ОВДП), номіновані в 
іноземній валюті 198 122,90 5 601 845,75 498 481,80 13 621 413,98
Всього 198 122,90 5 601 845,75 716 463,70 19 567 567,87
Частка в активах Фонду, % 1,7 2,86
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Аналіз чутливості до валютних ризиків проведено на основі історичних даних щодо 

волатильності курсів іноземних валют.

Таблиця ЗО (грн)

Валютні ризики

Валюта Сума, грн

Стандартне відхилення, 
% (зміни)

Потенційний вплив на активи 
Фонду

+ - Сприятливі зміни 
(зростання вартості)

Несприятливі 
зміни

На 31.12.2020 р.
Долар США 5 601 845,75 20,78 20,78 +1 164 063,55 -1 164 063,55
Разом 5 601 845,75 20,78 20,78 +1 164 063,55 -1 164 063,55

На 31.12.2021 р.
Долар США 19 567 567,87 8,98 8,98 +1 757 167,59 -1 757 167,59
Разом 19 567 567,87 8,98 8,98 +1 757 167,59 -1 757 167,59

Керівництво Фонду усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме 
як на доходи Фонду, так і на справедливу вартість чистих активів. Фонд не несе значний 
відсотковий ризик, оскільки активи не розміщення в боргових цінних паперах

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки 
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. 
Керівництво Фонду 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 
Фонду контролює частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях у національній валюті з 
фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Фонду 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.

Визначення порогу чутливості керівництво Фонду здійснювало на основі статистичних 
даних НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких була розрахована 
історична волатильність курсу, що визначається як стандартне відхилення річної дохідності від 
володіння іноземною валютою за період.

Активи, які наражаються на відсоткові ризики
Таблиця 31 (тис. грн.)

Тип активу На 31 грудня 2020 року На 31 грудня 2021 року
Банківські депозити 1 600 1 760
Державні облігації (ОВДП), 
номіновані в іноземній валюті

5 602 13 621

Всього 7 202 15 381

Частка в активах Фонду, % 2,18% 2,24%

Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Фонд використовувало історичну
волатильність відсоткових ставок за строковими депозитами (на вимогу) за останні 5 років за
оприлюдненою інформацією НБУ.



88
Фонд визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок в 2020 році на ±7 

процентних пункти та в 2021 році на ±5 процентних пункти. Проведений аналіз чутливості 
заснований на припущенні, що всі інші параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться 
незмінними, і показує можливий вплив зміни відсоткових ставок на 9 процентних пункти на 
вартість чистих активів Фонду.

Можлива зміна справедливої вартості боргових фінансових інструментів з фіксованою 
відсотковою ставкою розрахована як різниця між дисконтованими грошовими потоками за 
діючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разі зміни відсоткової ставки за 
кожним фінансовим інструментом.

Відсоткові ризики
Таблиця 32

Тип активу Вартість, 
тис. грн

Середньозважена 
ставка

Потенційний вплив на чисті активи 
Фонду в разі зміни відсоткової ставки

На 31.12.2020 р.
Можливі коливання ринкових ставок + 7,0% пункти - 7,0% пункти
Банківські 
депозити

1 600 1,4% -112 +112

Державні облігації 
(ОВДП)

5 602 4% -392,14 +392,14

Разом 7 202 -504,14 +504,4
На 31.12.2021 р.

Можливі коливання ринкових ставок + 5,0% пункти - 5% пункти
Банківські 
депозити

1 760 2% -88 +88

Державні облігації 
(ОВДП)

13 621 4% -681,05 +581,05

Разом 15 381 -769,05 +769,05

9.3. Ризик ліквідності

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. Аналізує 
терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими 
активами, зобов’язаннями, 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:

аблиця 33 (тис, грн.)

Період, що закінчився 
31 грудня 2021 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

64 1000 - 1064

Всього 64 - - 1000 - 1064
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10. Управління капіталом Фонду

Період, що закінчився 
31 грудня 2020 року

д°
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

54 - - - - 54

Всього 54 - - - - 54

Фонд розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і реалізації 
управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням капіталу з різноманітних 
джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у діяльності Фонду. Ключові 
питання та поточні рішення, що впливають на обсяг і структуру капіталу, а також джерела його 
формування, розглядаються управлінським персоналом. Механізм управління капіталом 
передбачає чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх 
дотриманням у звітному періоді; удосконалення методики визначення й аналізу використання 
усіх видів капіталу; розроблення загальної стратегії управління капіталом.

Управлінський персонал здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного 
періоду. При цьому проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та можливі ризики. 
Фонд може здійснювати регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу та зміни 
структури капіталу. Система управління капіталом може коригуватись з урахуванням змін в 
операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку

Управління капіталом Фонду спрямовано на 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;

дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Фонду 
функціонувати в якості безперервного діючого підприємства.

Склад власного капіталу на дату 31.12.2020 року - 247 293 тис. грн.:
- Зареєстрований капітал - 505 905 тис. грн.
- Додатковий капітал - 104 215 тис. грн.
- Нерозділений прибуток - 33 204 тис. грн.
- Неоплачений капітал - (396 031) тис. грн.

Склад власного капіталу на дату звітності 31.12.2021 року - 686 524тис. грн.:

- Зареєстрований капітал - 505 905 тис. грн.
- Додатковий капітал - 253 581 тис. грн.
- Нерозподілений прибуток - 250 461 тис. грн.
- Неоплачений капітал - (323 422) тис. грн.

Керівництво Компанії здійснює огляд структури капіталу Фонду щорічно, аналізує його 
вартість та притаманні його складовим ризики.

Вартість чистих активів Фонду станом на 31.12.2021 року становить суму 686 524 тис. грн. 
Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі Рішення Національної комісії з
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цінних паперів та фондового ринку від № 1336 від 30.07.2013 року «Про затвердження 
положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування».

11. Події після дати Балансу
Дата затвердження фінансової звітності до випуску - 14 січня 2022 р. 
У Фонду були відсутні події після дати б

які могли б вплинути на показники фінанс
Директор ТОВ КУА «СПАРРОУ ІНВЕСТУ
Головний бухгалтер

ТОВ КУА «СПАРРОУ ІНВЕСЖ

«КОМПАНІЯ

до дати вердження фінансової звітності, 
31.12.2021 р.

Леонтенко А. О.

Вотьканич У. О.
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