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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

за період з 01 січня по 31 грудня 2020 року 
ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ  "ГАЛИЦЬКИЙ" 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ   

"ЛЬВІВ КЕПІТАЛ" 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Інформація про Фонд:  

         Повне найменування: ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ЗАКРИТИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ГАЛИЦЬКИЙ" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЛЬВІВ КЕПІТАЛ", скорочена назва  Фонду (надалі – Фонд): 

ПВНЗІФ "ГАЛИЦЬКИЙ" 

 Тип, вид , належність Фонду: закритий тип, недиверсифікований вид, венчурний.  

 Дата та номер свідоцтва про внесення Фонду до ЄДРІСІ:свідоцтво, що видане Національною комісією з 

цінних паперів та Фондового ринку  № 00556 від 27.10.2017 року. 

   Реєстраційний код Фонду за ЄДРІСІ: 23300556. 

         Проспект емісії інвестиційних сертифікатів Фонду: затверджено рішенням загальних зборів учасників 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЛЬВІВ 

КЕПІТАЛ", протокол № 5 від 06.12.2017р. 

          Регламент ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ФОНДУ "ГАЛИЦЬКИЙ": додаток  до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, дата реєстрації 

27.10.2017р. 

          Дата та номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів: свідоцтво, що видане 

Національною комісією з цінних паперів та Фондового ринку про реєстрацію випуску інвестиційних 

сертифікатів  № 001432 від 09.02.2018 року.  

          Cтрок діяльності Фонду: 20 років.  

   Місцезнаходження: 79017, Україна, Львівська область, місто Львів, вулиця Водогінна, будинок 2, оф. 8-М. 

 

   Інформація про компанію з управління активами: ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» (надалі – Компанія) 

зареєстроване відповідно до Господарського та Цивільного Кодексів, Законів України «Про господарські 

товариства» та інших законодавчих актів. 

Компанія є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм 

найменуванням. 

У своїй діяльності Компанія керується чинним законодавством, іншими внутрішніми нормативними 

документами, рішеннями. 

 

Основні відомості про Компанію 

Повна назва Компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» 

Скорочена назва Компанії  ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» 

Організаційно-правова форма 

Компанії  

Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ознака особи Юридична 

Форма власності  Приватна 

Код за ЄДРПОУ 41311021 

Місцезнаходження 79017, Львівська обл., місто Львів, вулиця Водогінна, будинок 2, офіс 

8-М 

Дата державної реєстрації Дата реєстрації 28.04.2017 р. 

Рішення про видачу Ліцензії Рішення про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності 

на фондовому ринку – діяльність з управління активами 

інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) ТОВ 

«КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» № 684 від 12.09.2017 р.  

Основні види діяльності КВЕД 66.30 Управління фондами (основний) 

 

1. Михайлів Роман Євгенович 

Адреса засновника: 79031, Львівська обл., місто Львів, Сихівський район, вулиця Боднарська, будинок 4  

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 3 745 000,00  

Відповідно до загальних зборів учасників ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» (протокол № 02-12-20 від 

02.12.2020 року), про збільшення  статутного капіталу Товариства шляхом внесення додаткових вкладів від його 

учасників, були внесені наступні додаткові внески його учасників:  
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Михайлів Роман Євгенович вніс грошовий вклад в сумі  2 340 000 грн., що підтверджується  платіжним 

доручення № 1194 від 07.12.2020 АБ « Південний». 

 
2. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕВ МІСТА 2012» 

Код ЄДРПОУ засновника: 38243971 

Адреса засновника: 79031, Львівська обл., місто Львів, Сихівський район, вулиця Стрийська, будинок 

61, квартира 49 

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 6 955 000,00  

Відповідно до загальних зборів учасників ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» (протокол № 02-12-20 від 

02.12.2020 року), про збільшення  статутного капіталу Товариства шляхом внесення додаткових вкладів від його 

учасників, були внесені наступні додаткові його учасників:  

Приватне підприємство «Лев міста 2012» внесло грошовий вклад в сумі 2 340 000 грн., що 

підтверджується  платіжним доручення № 24 від 07.12.2020 р. АТ « Альфа». 

 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 10 700 000,00 

 

ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» зареєстровано з 01.07.2020р. платником податку на додану вартість та 

присвоєно індивідуальний номер платника ПДВ 413110213065. 

 

2. Загальна основа формування  фінансової звітності 

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

Фінансова звітність Фонду є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою 

достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Фонду.  

Фінансова звітність була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – 

«МСФЗ»), законодавства України та чинних нормативних актів щодо подання річних звітів емітентами і 
професійними учасниками фондового ринку Національній комісії з цінних паперів і фондового ринку.  

На вимогу статті 121 «Застосування міжнародних стандартів» Закону України «Про бухгалтерський 

облік і фінансову звітність в Україні», Фонд складає фінансову звітність у відповідності до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ), опублікованих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (РМСБО). 

При формуванні фінансової звітності Фонду Товариство керувалося також вимогами національних 

законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ. 

Враховуючи положення МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» Фонд є інвестиційним суб’єктом 

господарювання і не консолідує фінансову звітність. 

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

МСФЗ 9 Фінансові інструменти, МСБО 39 Фінансові інструменти: Визнання та оцінка, МСФЗ 7 

Фінансові інструменти: Розкриття інформації , МСФЗ 4 Страхові контракти та МСФЗ 16 Оренда. У серпні 2020 

року Рада з МСФЗ в рамках Реформи IBOR опублікувала поправки, що доповнюють випущені у 2019 році та 

зосереджують увагу на наслідках реформи базового рівня процентних ставок на фінансовій звітності компанії, 

які виникають, коли, наприклад, базовий показник процентної ставки, який використовується для обчислення 

процентів за фінансовим активом замінено альтернативною базовою ставкою. 

МСБО 16 «Основні засоби». Поправки забороняють компанії вираховувати з вартості основних засобів 
суми, отримані від реалізації вироблених предметів, коли компанія готує актив до його цільового використання. 

Натомість компанія визнає такі надходження від продажу та пов'язані з ними витрати у прибутку або збитку. 

МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи». Поправки уточнюють, 

що «витрати на виконання договору» являють собою витрати, безпосередньо пов'язані з договором – тобто або 

додаткові витрати виконання договору (наприклад, прямі витрати на працю і матеріали), або розподіл інших 

витрат, які також безпосередньо пов'язані з договором (наприклад, розподіл амортизації об'єкта основних 

засобів, що використовується при виконанні договору). 

МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу». Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на Концептуальні основи 

підготовки фінансової звітності, не змінюючи вимог до обліку для об'єднання бізнесів. 

Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9. Комісійна винагорода, що включається в «10-

відсотковий» тест при припиненні визнання фінансових зобов'язань. Поправка уточнює характер такої 
комісійної винагороди – воно включає тільки винагороду, сплачене між позикодавцем і займоотримувача, 

включаючи винагороду, сплачене або отримане від особи інших сторін. 

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. 

МСФЗ та  поправки до них: 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.  

Наразі Фонд оцінює вплив цих стандартів на фінансову звітність. 
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2.3. Припущення про безперервність діяльності 
Річна фінансова звітність Фонду підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, 

відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. 

Проміжна 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. 

Керівництво Фонду вважає, що суттєвої невизначеності щодо можливості Фонду продовжувати свою 

діяльність на період, як мінімум 12 місяців з дати подання цієї річної фінансової звітності, не існує. Нам не 

відомі фактори, які могли би свідчити про неможливість продовжувати Фондом свою діяльність у майбутньому. 

Станом на дату річної фінансової звітності ми не маємо намірів припиняти чи суттєво згортати господарську 

діяльність Фонду. 

2.4. 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. 

 

2.5. Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається період з 01 січня по 31 грудня 
2020 року. 

 

2.6. Рішення про затвердження фінансової звітності 

Фінансова звітність Фонду затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 06 

січня 2020 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової 

звітності після її затвердження до випуску. 

 

3. Суттєві положення облікової політики 

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

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або 

амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», 

а також інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 
«Інвестиційна нерухомість». 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. 

3.2. Загальні положення щодо облікових політик 

3.2.1. Основа формування облікових політик 

Облікові політики – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані 

суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, 
за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну 

інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, 

якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 

Облікова політика Фонду розроблена відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в 

облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.  

В своїй обліковій політиці Фонд керується принципами наступності, достовірності, повноти висвітлення, 

превалювання сутності над формою, несуперечності, раціональності, відкритості, суттєвості, своєчасності 

відображення, автономності, обачності, безперервності, нарахування та відповідності доходів та витрат, 

послідовності та історичної (фактичної) собівартості.  

Облікова політика Фонду  застосовується до подій та операцій з часу їх виникнення.  

 

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

Фонд обирає та застосовує облікові політики послідовно для подібних операції, інших подій або умов, 

якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть 

бути доречними. 

3.2.3. Суттєвість та групування 

На доречність інформації у Фонді має вплив її характер і суттєвість. Інформація вважається суттєвою, 

якщо її опущення або викривлення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі 

фінансової звітності. Суттєвість оцінюється в конкретних умовах значущості інформації в залежності від  

величини об’єкта, що оцінюється і допустимості помилки. 

Відповідно до облікової політики Фонду встановлено діапазони кількісних критеріїв суттєвості 

облікової інформації про: 
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• господарські операції; 

• події відносно окремих об’єктів обліку: 
Операції, об’єкти обліку і статті 

звітності, за якими встановлюється 

поріг суттєвості 

Розмір порогу 

суттєвості 
База для визначення порогу суттєвості 

Господарські операції і події, пов’язані 
зі змінами у складі (русі) активів, 
зобов’язань, власного капіталу 

3 % 
Вартість відповідно всіх активів або всіх зобов’язань, 
або власного капіталу 

Відхилення балансової вартості 
фінансових активів від їх справедливої 
вартості 

10 % 
Справедлива вартість активу (об’єктів обміну) 

Господарські операції та події щодо 
доходів і витрат 

2 % Сума чистого прибутку (збитку) 

0,2 % 

Загальна сума доходів/витрат підприємства; 
найбільша за значенням класифікаційна група доходів  
(наприклад, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг)) і відповідно витрат (наприклад, собівартість 
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)) підприємства 

Інші господарські операції та події 

5 % 

Обсяги діяльності підприємства, характер впливу об’єкта 
обліку на рішення користувачів та інші якісні фактори, 
що можуть впливати на визначення порогу суттєвості 

 Для кожного зі звітів фінансової звітності Фондом обрано окрему базу визначення кількісних критеріїв та 

якісних ознак суттєвості статей фінансової звітності і діапазон кількісних критеріїв, зокрема: 

Операції, об’єкти обліку і статті 

звітності, за якими встановлюється 

поріг суттєвості 

Розмір порогу 

суттєвості 
База для визначення порогу суттєвості 

Статті Балансу (Звіту про фінансовий 

стан) 
5 % 

Сума підсумку балансу; підсумок класу активів, власного 

капіталу, класу зобов’язань 

5 % Підсумок класу активів, власного капіталу, класу зобов’язань 

Статті Звіту про фінансові результати 

(Звіту про сукупний дохід) 
5 % 

Сума чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

5 % Фінансовий результат від операційної діяльності 

Статті Звіту про рух грошових коштів 
5 % 

Сума чистого руху грошових коштів від операційної 

діяльності 

Статті Звіту про власний капітал 5 % Розмір власного капіталу Фонду 

У відповідності до Закону України «Про інститути спільного інвестування» та нормативно-правових 

актів НКЦПФР, активи ІСІ складаються з грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, на поточних та 

депозитних рахунках, відкритих у банківських установах, банківських металів, об'єктів нерухомості, цінних 
паперів, визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», цінних паперів іноземних держав 

та інших іноземних емітентів, корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, майнових 

прав і вимог, а також інших активів, дозволених законодавством України, з урахуванням обмежень, 

установлених Законом України «Про інститути спільного інвестування» безпосередньо для конкретних типів та 

видів інвестиційних фондів. 

 

3.2.4. Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Фонду відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності». 

Річна фінансова звітність включає: баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2020 р.; звіт про 

фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.; звіт про рух грошових 

коштів (за прямим методом) за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.; звіт про власний капітал за період з 
01.01.2020 р.  по 31.12.2020 р.; примітки до фінансової звітності за період з 01.01.2020 р.  по 31.12.2020 р., що 

містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. 

 

3.2.5. Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно МСФЗ  та враховуючи  НП(С)БО 1 «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. 
 

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 

3.3.1. Класифікація фінансових активів 
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Фонд класифікує фінансові активи як такі, що надалі оцінюються за амортизованою собівартістю, 

справедливою вартістю через інший сукупний дохід або справедливою вартістю через  прибуток або збиток,  на 
основі обох таких критеріїв: 

а) бізнес-моделі суб'єкта  господарювання з управління  фінансовими активами; та 

6) установленими договором характеристиками  грошових потоків за фінансовим активом. 

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою со6iвартiстю в разі одночасного  дотримання о6ох 
зазначених нижче умов: 

а) фінансовий актив утримується в рамках 6iзнес-моделi, метою якої є утримання  фінансових активів 
для одержання  договірних грошових потоків; i 

6) договірні умови фінансового  активу  генерують  у певні дати грошові  потоки, котрі  є суто 
виплатами основної суми та процентів  на непогашену частку основної суми. 

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  у разі одночасного  
дотримання о6ох зазначених  нижче умов: 

а) фінансовий  актив утримується в рамках 6iзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом одержання 
договірних грошових  потоків, так i  шляхом продажу фінансових активів,  i 

6) договірні умови фінансового  активу  генерують  у певні  дати  грошові потоки,  котрі є суто 
виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.  

Основна сума – це справедлива  вартість фінансового активу при первісному визнанні. 

Проценти складаються з компенсації за часову вартість грошей, за кредитний ризик,  пов'язаний із 

за6оргованiстю за основною  сумою протягом певного  періоду, а також за інші основні ризики кредитування  та 
витрати, а також із маржі  при6утку. 

Фінансовий актив оцінюється за справедливою  вартістю через при6уток а6о з6иток,  якщо він  не 

оцінюється  за амортизованою со6iвартiстю  а6о  за  справедливою  вартістю  через  інший сукупний дохід. 

Однак, Фонд може на власний розсуд прийняти під час первісного визнання певних інвестицій в інструменти 

власного капіталу, які в ушному випадку оцінювалися б за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 
безвідкличне рішення про відображення подальших змін справедливої вартості в іншому сукупному доході  

Незважаючи на положення пунктів 4.1.1-4.1.4 МСФЗ 9, Фонд під час первісного  визнання має право 

безвідклично призначити фінансовий актив як такий, що оцінюється за справедливою вартістю через при6уток 

або збиток, якщо таке рішення усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні (яку подекуди 

називають «неузгодженістю обліку»), що в іншому випадку виникла б при оцінці активів а6о зо6ов'язань, або 
при визнанні прибутків  i збитків за ними  на різних основах. 

 

Класифікація фінансових зобов'язань 

Фонд здійснює класифікацію всіх фінансових зобов'язань як таких, що в подальшому оцінюються  за 
амортизованою собівартістю, за винятком: 

а) фінансових зобов'язань,  що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Такі  
зобов'язання, включаючи похідні інструменти, що є зобов'язаннями, надалі оцінюються  за справедливою 
вартістю; 

6) фінансових зобов'язань, що виникають у разі невідповідності передавання фінансового активу 
критеріям для припинення визнання або в разі застосування підходу подальшої участі. 

в) договорів  фінансової  гарантії, 

Після первісного визнання емітент такого договору (якщо не застосовується підпункт а) або б) надалі 
оцінює  його за більшою  з таких сум: 

- сумою резерву під збитки,  визначеною згідно з розділом 5.5 МСФЗ 9, i 

- первісно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розміру доходу, визнаного згідно з 
принципами  МСФЗ 15. 

г) зобов'язань із надання  позики за ставкою відсотка, нижчою від ринкової, емітент такого зобов'язання 
(якщо не застосовується підпункт а) надалі оцінює його за більшою з таких сум: 

- сумою  резерву  під збитки,  визначеною згідно з розділом 5.5 МСФЗ 9, i 

- первісно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розміру доходу, визнаного згідно з 
принципами  МСФЗ 15. 

д) умовної компенсації, визнаного набувачем при об’єднанні бізнесу, до якого застосовується МСФЗ 3. 

Така умовна компенсація надалі оцінюється за справедливою  вартістю з визнанням змін у прибутку або збитку. 
Можливість призначення фінансового  зобов'язання  як  такого, що оцінюється за справедливою вартістю  через  
прибуток або збиток 

Фонд має право під час первісного визнання безвідклично призначити фінансове зобов'язання як таке,  

що оцінюється за справедливою  вартістю через  прибуток  або  збиток,  якщо це дозволено пунктом  4.3.5  
МСФЗ 9 або якщо  таке рішення  забезпечує  надання більш доречної інформації через  одну з таких причин: 
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а) воно усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні  (яку подекуди називають 

«неузгодженістю обліку»), що в іншому випадку виникла 6 при оцінці  активів або зобов'язань, або  при  
визнанні  прибутків  i   збитків за ними  на різних основах; або 

6) група фінансових зобов'язань або фінансових активів i фінансових зобов'язань перебуває в 

управління, а її показники ефективності оцінюються на основі справедливої вартості згідно  з документально 

оформленою стратегією управління ризиком або стратегією інвестування, причому інформація  про групу для 

внутрішнього користування подається на цій основі провідному управлінському персоналу суб'єкта 
господарювання (згідно з визначенням, наведеним  у МСБО 24 «Розкриття інформації  щодо  пов'язаних сторін . 

Перекласифікація 

Фонд  здійснює перекласифiкацiю всіх охоплених відповідними змінами фінансових активів тоді й лише 
тоді, коли він змінює свою бізнес-модель управління фінансовими  активами. 

Фонд  не проводить перекласифікацію жодних фінансових зобов'язань. 

Первісна оцінка 

Фонд під час первісного визнання оцінює фінансовий актив або фінансове зобов'язання за його 

справедливою вартістю плюс або мінус  (у випадку фінансового активу або фінансового зобов'язання, що не 

оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток) витрати на операцію, що можуть бути 
безпосередньо віднесені на придбання або випуск фінансового   активу або фінансового зобов'язання. 

Якщо Фонд застосовує облік за датою розрахунку для активу, який надалі оцінюється  за амортизованою  
собівартістю,  то актив первісно визнається за його справедливою вартістю на дату операції. 

При первісному визнанні Фонд оцінює торговельну дебіторську заборгованість за ціною операції (згідно 

з визначенням, наведеним у МСФЗ 15), якщо торговельна дебіторська заборгованість не містить значного 

компоненту фінансування згідно з МСФЗ 15 (або якщо суб'єкт господарювання застосовує  практичний  прийом 
згідно з пунктом 63 МСФЗ 15). 

Після  первісного  визнання  Фонд  оцінює фінансовий актив: 

а) за амортизованою собівартістю; 

6) за справедливою вартістю через інший сукупний дохід; або в) за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток. 

Фонд застосовує до фінансових активів, які оцінюються  за амортизованою собівартістю та до 

фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід вимоги  щодо 
зменшення  корисності. 

Фонд безпосередньо зменшує валову балансову вартість фінансового активу, якщо Фонд  немає 

обґрунтованих очікувань щодо відновлення фінансового активу в цілому або його частини. Списання являє 
собою подію припинення  визнання. 

Перекласифiкацiя фінансових активів 

Якщо, Фонд проводить перекласифiкацiю фінансових активів, він застосовує перекласифiкацiю 

перспективно, починаючи з дати перекласифікації. Фонд не переглядає визнані раніше прибутки, збитки 
(включаючи прибутки або збитки від зменшення  корисності),  або проценти. 

Якщо Фонд здійснює перекласифiкацiю фінансового активу з категорій тих, що оцінюються за 

амортизованою собівартістю, до категорії тих, що оцінюються  за  справедливою вартістю  через  прибуток або 

збиток, то  його справедлива вартість оцінюється станом на дату перекласифiкації. Будь-який прибуток або 

збиток, що виник із різниці між попередньою амортизованою собівартістю  фінансового активу та його 
справедливою вартістю,  визнається  в прибутку або збитку. 

Якщо Фонд здійснює перекласифiкацiю фінансового активу з категорії тих, що оцінюються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток, до категорії тих, що оцінюються за амортизованою 

собівартістю, то його справедлива вартість станом на дату перекласифiкації стає його новою валовою 
балансовою  вартістю. 

Якщо  Фонд здійснює  перекласифiкацiю фінансового активу з категорії тих, що оцінюються за 

амортизованою собівартістю, до категорії тих, що оцінюються за справедливою вартістю через  інший  сукупний 
дохід, то  його справедлива вартість оцінюється станом на дату перекласифiкації. Будь-який прибуток або 

збиток, що виник із різниці між попередньою амортизованою собівартістю фінансового активу та його 

справедливою вартістю,  визнається  в іншому сукупному доході. Ефективна ставка відсотка та оцінка 
очікуваних кредитних збитків у результаті перекласифікацій коригуванню не підлягають. 

Якщо Фонд здійснює  перекласифiкацiю фінансового активу з категорії тих, що оцінюються за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід, в категорію тих, що оцінюються за амортизованою 

собівартістю, то фінансовий актив перекласифiковується за  своєю справедливою вартістю станом на дату 

перекласифiкації. Однак, кумулятивний  прибуток  або збиток, що був раніше визнаний в іншому сукупному 

доході, виключається з  власного капіталу та відповідно коригується справедлива вартість фінансового активу 

станом на дату перекласифікації. Внаслідок цього фінансовий актив оцінюється станом на дату перекласифiкацiї 

так, ніби він завжди оцінювався за амортизованою собівартістю. Таке коригування впливає на інший сукупний 

дохід, але не позначається на прибутку або збитку, а  тому не є коригуванням перекласифiкацiї. Ефективна 
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ставка  відсотка та оцінка очікуваних кредитних  збитків у результаті  перекласифікацій коригуванню не 
підлягають. 

Якщо Фонд  здійснює перекласифiкацiю фінансового активу з категорії тих, що оцінюються за 

справедливою вартістю через  прибуток або збиток, у категорію тих, що оцінюються за справедливою вартістю 
через інший сукупний дохід, то фінансовий актив i   надалі оцінюється за своєю справедливою вартістю. 

Якщо Фонд  здійснює перекласифiкацiю фінансового активу з категорії тих, що оцінюються за 

справедливою вартістю через  інший сукупний дохід, у категорію тих, що оцінюються  за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток, то фінансовий актив i надалі оцінюється за своєю справедливою вартістю. 

Кумулятивний прибуток або збиток, що був раніше визнаний в іншому сукупному доході,  перекласифiковується 
з власного капіталу в прибуток або збиток як коригування перекласифікації станом на дату перекласифiкації. 

Зобов’язання, призначені як такі, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.  

Фонд відображає прибуток або збиток за  фінансовим зобов'язанням, призначеним як таке, що 
оцінюється за справедливою  вартістю  через  прибуток  або  збиток, у такому порядку: 

а) сума зміни справедливої вартості фінансового зобов'язання, обумовлена змінами в кредитному ризику 
за таким зобов'язанням,  відображається  в іншому сукупному  доході, а 

б)залишок суми зміни справедливої  вартості  зобов'язання відображається  в прибутку  або збитку, якщо 

підхід до впливу змін  у кредитному ризику за зобов'язанням, описаний у підпункті «а», не призводить до 

виникнення або збільшення неузгодженості обліку в  прибутку  або збитку (а  в   такому  разі  застосовується  

пункт  5.7.8  МСФЗ  9). Якщо  дотримання даних вимог може призвести до виникнення або збільшення 

неузгодженості  обліку  в прибутку або  збитку, то Фонд відображає всі прибутки або збитки за таким 
зобов'язанням (у тому числі, впливу змін у кредитному ризику за таким зобов'язанням) у прибутку або збитку 

Активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший  сукупний дохід 

Прибуток або збиток за фінансовим активом, що оцінюється  за  справедливою  вартістю через  інший 

сукупний, визнається в іншому сукупному доході,  окрім  прибутку чи збитку  від зменшення корисності та 

прибутку чи збитку від курсових різниць доти, доки не відбудеться  припинення визнання або перекласифiкацiя  
фінансового активу.  У разі  припинення  визнання  фінансового активу кумулятивний  прибуток  або  збиток,  

що був  раніше  визнаний  в іншому  сукупному доході, перекласифiковується з власного капіталу в прибуток 

або збиток як  коригування перекласифiкації. У разі перекласифiкацiії фінансового активу з категорії активів, що 

оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, суб'єкт господарювання обліковує 

кумулятивний прибуток або збиток, що був раніше визнаний в іншому сукупному  доході. Проценти, нараховані 
за методом ефективного відсотка, визнаються в прибутку або збитку. 

Якщо фінансовий актив оцінюється  за справедливою вартістю через інший сукупний  дохід, то суми, що 

визнаються  в прибутку або  збитку,  є  такими самими, що й суми, які було б визнано в прибутку або збитку, 
якби фінансовий актив оцінювався за амортизованою собівартістю. 

 

Справедлива вартість 

Справедлива  вартість – це ціна, яка  була б отримана від продажу активу або сплачена  за зобов'язанням 

при звичайній операцій між учасниками ринку на дату оцінки. Найкращим свідченням справедливої вартості є 

ціна на активному ринку. Активний ринок - це ринок,  на якому операції щодо активів i зобов'язань мають місце  

із  достатньою  частотою та в достатніх обсягах для того, щоб забезпечити  інформацію щодо ціноутворення на 
поточній основі. 

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. Мета застосування методу оцінки вартості – визначити ціну, 

за якаю відбулася б звичайна операція  продажу активу чи передачі  зобов'язання  між   учасниками  ринку на 

дату оцінки поточних  ринкових  умов. Фонд застосовує наступні методи оцінки  вартості :ринковий підхід, 

витратний підхід та дохідний підхід. Якщо для оцінки справедливої вартості застосовують  кілька методів 

оцінки, то результати оцінюють, враховуючи прийнятність діапазону значень, на які вказують такі результати. 

Оцінка справедливої вартості – це точка в діапазоні, яка найкраще представляє справедливу вартість за даних 

обставин. Фонд відбирає вхідні дані, які відповідають характеристикам активу чи зобов'язання, що їх брали б до 

уваги учасники ринку в операції  з активом чи зобов'язанням.  Фонд  використовує  вхідні дані з біржових  
ринків. 

Оцінки справедливої вартості  аналізуються за рівнями ієрархії справедливої вартості наступним чином: 

Рівень 1 – це  оцінки за цінами котирування  (без застосування коригувань) на активних ринках для 
ідентичних активів та зобов'язань; 

Рівень 2 – це методики оцінки з усіма суттєвими параметрами, наявними для спостереження за активами 
та зобов'язаннями, безпосередньо (тобто, ціни) або опосередковано (тобто,  визначені  на основі  цін), та 

Рівень  З – це оцінки, які не базуються виключно на наявних на ринку даних  (тобто,  оцінка вимагає 
значного застосування параметрів, за якими  відсутні спостереження). 
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3.3.2. Грошові кошти та еквіваленти грошових коштів 

Грошовими коштами Фонду є залишки грошових коштів на рахунках в банках. Залишки грошових 
коштів обліковуються у національній валюті – гривня за номінальною вартістю. 

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються 

у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається 

зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не 
більше ніж три місяці з дати придбання. 

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

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.4 цих Приміток. 

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. 

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній 
вартості. 

Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за 
амортизованою собівартістю. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у 
функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ). 

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку 

призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі 

непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності 

ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у 
складі збитків звітного періоду. 

3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю 

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Фонд відносить   депозити, 

дебіторську заборгованість, у тому числі позики. 

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.  

Фонд оцінює станом на кожну звітну дату резерв під 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. 

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 на свою користь. 

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 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.  

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. 

Відносно дебіторської заборгованості у вигляді наданих позик Фонд використовує модель розрахунку 
збитку з використанням коефіцієнту співвідношення грошового потоку до загального боргу. 

Дебіторська заборгованість 
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 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. 

 Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за 
амортизованою вартістю.  

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

 На прострочену поточну дебіторську заборгованість Фонд створює резерв очікуваних кредитних 
збитків відповідно до строків прострочення платежів: 

 - 1-3 місяці прострочення платежів – нараховується резерв очікуваних кредитних збитків у розмірі 0,3 % 
від суми боргу; 

 - 3-6 місяців прострочення платежів – нараховується резерв очікуваних кредитних збитків у розмірі 5 
% від суми боргу;  

 -  більше 6 місяців прострочення платежів – нараховується резерв очікуваних кредитних збитків у 
розмірі 10 % від суми боргу. 

3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку 

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств.  

Після первісного визнання Фонд оцінює їх за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за 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 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.  

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені 

до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається Фондом із урахуванням наявності строків 

відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх  
діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід.  

Фінансові активи (акції) обіг яких зупинено та які мають ознаки фіктивності, обліковуються Фондом за 

нульовою вартістю. 

3.3.5. Зобов'язання 

Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Фонд стає стороною договору та, 
внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти. 

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.  

3.3.6. 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 
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3.4. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу 

Фонд класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо 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. 

3.5. Облікові політики щодо оренди 

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. 

3.6. Облікові політики щодо податку на прибуток 

Податкові активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток оцінюються в сумі, що 

передбачається до відшкодування податковими органами або що передбачається до сплати податковим органам. 
Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми – це ставки і 
законодавство, фактично прийняті на звітну дату. 

Витрати з податку на прибуток відображаються у фінансовій звітності Фонду відповідно до МСБО 12 

«Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за 

рік, розрахованого згідно норм податкового законодавства України. Фонд є інститутом спільного інвестування. 

Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування визначені статтею 141.6. Податкового кодексу 

України. Згідно пункту 141.6.1. статті 141.6. 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).  

3.7. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань  

3.7.1. Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Фонд має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) 

внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання 

вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму 
зобов'язання. 

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

3.8.1 Доходи та витрати 

Доходи та витрати Фонду визнаються за методом нарахування. Витрати, понесені у зв’язку з 

отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.  

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи 

збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих 

активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників. 

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям 

визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань. 

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 передав покупцеві ризики та переваги від володіння, пов’язані з фінансовим активів; 
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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; 

та 

е) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.  

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів. 

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 

амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за 

винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з 

визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх 

економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають 

відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 

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

без визнання активу. 

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

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина 

собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Фонд капіталізує витрати на позики, які безпосередньо до 

придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.  

4. Основні припущення, оцінки та судження 

При підготовці фінансової звітності здійснюється оцінка 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 інформації про поточні 

події Фонду, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є 

особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й 

розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче. 

4.1. 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 регламентуються МСФЗ Фондом не здійснювались. 

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

4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 
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Облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів Фонду, де 

ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:  
- вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на 

припущеннях щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності 

контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та  

- вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) 

може бути значним. 

Якби використовувались інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну 

валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або 

менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів Фонду у разі відсутності ринкових котирувань мала б 

істотний вплив на відображений у фінансовій звітності Фонду чистий прибуток та збиток. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив 

на передбачувану справедливу вартість.  

4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

Професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів Фонду ґрунтується на оцінці 

ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують 

невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним 

фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів Фонду. 

4.5. 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. 

Станом на 31.12.2020 р. середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у національній 

валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію, 

становила 3.8 % річних.  Інформація, що використана для визначення середньозваженої ставки одержана з 

офіційного сайту НБУ за посиланням https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo розділ “Вартість строкових депозитів “. 

 

4.6. 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. 

 

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  

https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo
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5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю. 

Фондом здійснюються виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань 

Фонду, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного 
звітного періоду. 

 

Класи активів та 

зобов’язань, оцінених за 

справедливою вартістю 

Методики оцінювання 

Метод оцінки 

(ринковий, дохідний, 

витратний) 

Вихідні дані 

Грошові кошти  Первісна та подальша оцінка грошових коштів 

здійснюється за справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Інструменти капіталу Первісна оцінка інструментів капіталу 

здійснюється за їх справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був 

отриманий актив. Подальша оцінка 

інструментів капіталу здійснюється за 

справедливою вартістю на дату оцінки. 

Ринковий, витратний Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на дату 

оцінки, за відсутності 

визначеного біржового курсу на 

дату оцінки, використовується 

остання балансова вартість, ціни 

закриття біржового торгового 

дня 

Дебіторська 

заборгованість 

Первісна оцінка дебіторської заборгованості 

здійснюється за справедливою вартістю, яка 

дорівнює вартості погашення, тобто сумі 

очікуваних контрактних грошових потоків на 

дату оцінки. Подальша оцінка дебіторської 

заборгованості відбувається за 

амортизованою вартістю 

Дохідний Контрактні умови, ймовірність 

погашення, очікувані вхідні 

грошові потоки 

Поточні зобов’язання Первісна оцінка поточних зобов’язань 

здійснюється за вартістю погашення. Поточні 

зобов’язання оцінюються у подальшому за 

амортизованою вартістю.  

Витратний Контрактні умови, ймовірність 

погашення, очікувані вихідні 

грошові потоки 

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

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 

Дата оцінки 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 

Інструменти 

капіталу (частки) 

- - - - 46 270 41 440 46 270 41 440 

Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість 

- - - - 278 605 327 327 278 605 327 327 

Запаси (товари) – – – – 11 236 29 926 11 236 29 926 

Дебіторська 

заборгованість за 

продукцію, товари 

(роботи, послуги) 

- - - - 18 180 2 272 18 180 2 272 

Дебіторська 

заборгованість за 

виданими авансами 

- - - - 1 286 53 961 1 286 53 961 

Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками  з 

бюджетом 

- - - - - 2 - 2 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

- - - - - 81 - 81 

Поточні фінансові 

інвестиції 
- - - - 13 068 5 796 13 068 5 796 

Грошові кошти - - - - 24 061 47 800 24 061 47 800 

Інші оборотні 

активи 

 

– 

 

– 

 

– 
– 3 4 147 3 4 147 

Разом: – – – – 392 709 512 752 392 709 512 752 

5.3. Переміщення між 2-м та 3-м рівнями ієрархії справедливої вартості 

      Переведень між рівнями ієрархії в період з 01 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 року не було. 

 
5.4. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-го рівня ієрархії 
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             5.4.1. 02 листопада 2020 року Фондом було придбано: 
- майнові права ПП «ЖК Континент Лайф» (код ЄДРПОУ 41995205) у розмірі 22 391 136 грн.; 

- майнові права ПП «ЖК Континент»  (код ЄДРПОУ 41995184) у розмірі 7 653 792 грн.; 

5.4.2. Протягом 2020 року Фондом здійснено переведення майнових прав придбаних у попередніх 

періодах в об’єкти нерухомості, а саме:  

-  01 червня 2020р. Житловий комплекс Панорама у розмірі 4 690 560 грн.; 

-  30 вересня 2020р. Житловий комплекс CONTINENT у розмірі 17 343 423 грн. 

5.4.3  В звітному періоді здійснено  дооцінку/ уцінку фінансових інвестицій до справедливої вартості, що 

склало станом на 31.12.2020року -12841 тис. грн. Оцінка, класифікація фінансових інвестицій відповідає 

вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, обліковій політиці Компанії (наказ № 1 від 02.01.2019р.).  
 

Класи активів, оцінених за 

справедливою вартістю з 

використанням 3-го рівня 

ієрархії 

Залишки станом на 

31.12.2019 р. 

Придбання 

(продажі) 

Залишки станом 

на 31.12.2020 р. 

Стаття (статті) у прибутку або збитку, у 

якій прибутки або збитки визнані 

Інші довгострокові  

фінансові інвестиції 

(частки, майнові права) 

46 270  +30 045 

-22 034 

+7 222 

-20 063 

 

41 440 +30 045тис.грн. – придбання майнових 

прав; 

-22 034  тис. грн.. – вибуття майнових 

прав; 

+7 222 - доходи від зміни справедливої 

вартості фінансових інвестицій (часток) 

-20063  тис. грн. – витрати від зміни 

справедливої вартості фінансових 

інвестицій (часток) 

5.5. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 

      Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 
 

 Балансова вартість Справедлива вартість 

2020 2019 2020 2019 

Фінансові активи     

Інші фінансові інвестиції 41 440 46 270 41 440 46 270 

Довгострокова дебіторська заборгованість 
327 327 278 605 327 327 278 605 

Запаси (товари) 29 926 11 236 29 926 11 236 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари 

(роботи, послуги) 2 272 18 180 2 272 18 180 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 53 961 1 286 53 961 1 286 

Дебіторська заборгованість за розрахунками  з 

бюджетом 2 - 2  

Інша поточна дебіторська заборгованість 81 - 81  

Грошові кошти 47 800 24 061 47 800 24 061 

Поточні фінансові інвестиції 5 796 13 068 5 796 13 068 

Інші оборотні активи 4 147 3 4 147 3 

Фонд 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.  

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

   Розшифрування доходів і витрат отриманих Фондом за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. наведено 

нижче:  

6.1. Доходи 

      Доходи Код звіту 2020 р. 2019 р. 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  

 

р.2000 98051 46 827 

Інші операційні доходи р.2120 9676 1 910 

Інші фінансові доходи р.2220 37598 46 175 

Інші доходи р.2240 30726 110 840 

Всього доходів:  176 051 205 752 

 

6.2. Витрати    

Витрати Код звіту 2020 р. 2019 р. 
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Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   р.2050 56408 32 519 

Адміністративні витрати, в т. ч. р.2130 518 778 

Винагорода компанії з управління активами  350 616 

Адміністративний збір за здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно 

 

17 16 

Витрати на послуги банку  21 11 

Послуги зберігача  16 18 

Послуги нотаріуса  4 18 

Витрати Код звіту 2020 р. 2019 р. 

Послуги біржі  19 43 

Послуги аудиту   60 30 

Витрати на інші послуги  31 26 

Інші операційні витрати р.2180 11929 6 517 

Фінансові витрати р.2250 36058 45 059 

Інші витрати    р.2270 20069 14 

Всього витрат:  124982 84 887 

6.3. Податок на прибуток 

Податкові активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток оцінюються в сумі, що 

передбачається до відшкодування податковими органами або що передбачається до сплати податковим органам. 

Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми – це ставки і 
законодавство, фактично прийняті на звітну дату. 

Витрати з податку на прибуток відображаються у фінансовій звітності Фонду відповідно до МСБО 12 

«Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за 

рік, розрахованого згідно норм податкового законодавства України. Фонд є інститутом спільного інвестування. 

Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування визначені статтею 141.6. Податкового кодексу 

України. Згідно пункту 141.6.1. статті 141.6. 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).  

6.4. Запаси (товари) 

Станом на 31.12.2020 р. у Фонді на балансі перебувають товари – житлові приміщення (квартири), що 
придбані Фондом у 2018-2019-2020рр., в т.ч. 

 

№ 

з/п 

Назва 

підприємства 
№ договору Сума в грн. Примітка 

 

ПП «Місто Лев 

2012» 

(код ЄДРПОУ 

38244027) 

Договір 

№ 1/Континент  від 

18.06.2018 29 925 886.97 

Квартира у Львівській області, Пустомитівський район,  

с. Сокільники, по вул. Трускавецькій,125 та по вул. 

Трускавецькій,127 

 

Всього   29 925 886.97  

Товари (житлові приміщення),  придбані Фондом у 2020 р. відповідно до договорів: 

- договір  купівлі-продажу майнових прав (договір від 18.06.2018р. №1/континент), де продавець ПП 
«Місто Лев 2012», покупець ТОВ «КУА «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ», що діє в інтересах ПВНЗІФ «Галицький» 

відповідає  на звітну дату справедливій (балансовій) вартості у сумі 29 925 886,97 грн.  

6.5. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у 

прибутку або збитку  

Станом на 31.12.2020 р. Фондом здійснено переоцінку корпоративних прав (часток у статутному 

капіталі підприємств): 

№ Назва контрагента 
Вид фінансового 

активу 
Частка, % 

Справедлива вартість 

станом на 

31.12.2019 р., грн. 

Зміна, грн. 

Справедлива вартість 

станом на 

31.12.2020 р., грн. 

1. ПП "ЛЕВТОРГ" Корпоративні права 100 20 000 000 -20 000 000 0 

2. ПП  «ЛЕВ МІСТА 2012» Корпоративні права 10 62 913 -62 913 0 

3. ПП "ВЕНТУС" Корпоративні права 10 10 -10 0 
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4. ПП " МІСТО ЛЕВ 2012" Корпоративні права 10 201 961 + 7222 144 7 424 105 

5. ПП «ОЛІСЕ» Корпоративні права 100 1 000 - 1 000 

6.  ПП «ЖК КОНТИНЕНТ» Корпоративні права 10 10 -10 0 

7. ПП " МІСТО ЛЕВ 2012" Майнові права - 22 033 983 +8 010 945 30 044 928 

8. ТОВ «ЛЕО ЛЕРНІНГ» Корпоративні права 99,99 3 969 671 0 3 969 671 

Усього  46 269 548 4 829 844 41 439 704 

 

6.6. Грошові кошти  

Станом на 31.12.2020 р. на поточному рахунку у банку обліковуються за номінальною вартістю грошові 

кошти: 

- на поточних рахунках у національній валюті у сумі 14 987 тис. грн. у тому числі в АТ “ПУМБ” м. Київ – 

10 416 тис. грн.,в АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” м. Київ – 7 тис. грн, АТ «АЛЬФА БАНК» м.Київ -1 тис.грн. та в АТ 

ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ – 4 563 тис.грн. 

- на депозитному рахунку в іноземній валюті (USD) в АТ “ ПУМБ ” – 21 307 тис. грн. (753 566,55 $); 

- на рахунку в іноземній валюті (Євро) в ПАТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” – 3 558 тис. грн. (102 305,73 Євро) 

та на депозитному рахунку - 29 тис.грн.. (1 034.81$), та  1000 Євро (31 тис.грн.). 

- на депозитному рахунку в іноземній валюті (USD) в АТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ – 

7 888 тис. грн. (278 962.35 $); 

 

6.7. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю 

6.7.1.Станом на  31.12.2020 року еквіваленти грошових коштів на суму 7 888 тис. грн. утримуються у 

вигляді банківського депозиту в  АТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ згідно: 

 -   додаткової угоди № 1  від 04 серпня 2020 року до Генерального договору  № 5597452-200804-100848 

на строковий вклад (депозит) «Депозитна лінія»  — 278 962.35 $;  термін дії до «05» лютого 2021р.; Дата 

повернення —  05 лютого 2021р.; Відсоткова ставка 1,75%. 

Інформація про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу АТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ 

БАНК УКРАЇНИ ,  базову оцінку кредитоспроможності  банку, рейтинг довгострокових депозитів в іноземній 

валюті , рейтинг довгострокових депозитів у національній валюті ,   рейтинг ризику контрагента за 

національною шкалою, базова оцінка кредитоспроможності банку  наведено у примітці  7.3.1.2.2. 

6.7.2.Станом на  31.12.2020 року еквіваленти грошових коштів на суму 21 307 тис. грн. утримуються у 

вигляді банківського депозиту в  АТ ПУМБ згідно: 

-    угоди № 290901710  від 06 листопада 2020 року  на строковий вклад (депозит) «Депозитна лінія»  —

 506 527,82 $;  термін дії до 09 лютого 2021р.; Дата повернення —  «09» лютого 2021р.; Відсоткова ставка 

0,8%; 

-    угоди № 291194233  від 18 листопада 2020 року  на строковий вклад (депозит) «Депозитна лінія»  —

 247 038,73 $;  термін дії до 19 лютого 2021р.; Дата повернення —  «19» лютого 2021р.; Відсоткова ставка 

0,8%. 

Інформація про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу АТ ПУМБ  ,  базову оцінку 

кредитоспроможності  банку, рейтинг довгострокових депозитів в іноземній валюті , рейтинг довгострокових 

депозитів у національній валюті ,   рейтинг ризику контрагента за національною шкалою, базова оцінка 

кредитоспроможності банку  наведено у примітці  7.3.1.2.3. 

6.7.3. При визначенні рівня кредитного ризику фінансового активу у вигляді еквівалентів грошових 

коштів, розміщених на депозитному рахунку на суму 29 тис. грн.. (1034,81$) та 31 тис. грн. (1000 Євро). 

утримуються у вигляді банківських депозитів  в  АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” згідно: 

-   угоди № 26512200000003.001  від 9 грудня 2020 року  на строковий вклад (депозит) «Депозитна лінія» 

 — 1 000 $;  термін дії до 09 грудня 2021р.; Дата повернення —  «09» грудня 2021р.; Відсоткова ставка 2,25%; 

- угоди № 26519200000006.001  від 3 червня  2020 року  на строковий вклад (депозит) «Депозитна лінія» 

 — 1 000 Євро;  термін дії до 03 червня 2021р.; Дата повернення —  «03» червня 2021р.; Відсоткова ставка 

1,50%; 

Інформація про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”,  базову 

оцінку кредитоспроможності  банку, рейтинг довгострокових депозитів в іноземній валюті , рейтинг 

довгострокових депозитів у національній валюті ,   рейтинг ризику контрагента за національною шкалою, базова 

оцінка кредитоспроможності банку  наведено у примітці  7.3.1.2.1. 
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6.7.4. У Фонду є облігації внутрішньої державної позики (UA4000204861) номіналом 1000 дол. США, на 

звітну дату склали  5 796 тис. грн. в т.ч.: 

 Термін 

погашення 

Відсоткова ставка 

(номінальний рівень) 
31 грудня 2019 р. 31 грудня 2020 р. 

ОВДП ISIN UA 4000197396 13.05.2020 4.25  5791 - 

ОВДП ISIN UA 4000201743 22.07.2020 4.25 2421 - 

ОВДП ISIN UA 4000204861 11.02.2021 3.50  4856 5796 

Всього: Х Х 13068 5796 

Дані цінні папери мають характеристику короткострокових в іноземній валюті та мають рейтинг В- та 

Саа2/Са з прогнозом стабільний та позитивний (більш детальний аналіз наведено у примітці 7.3.1). Очікуваний 

кредитний збиток Фонду визнаний при оцінці цього фінансового активу становить «0». 

Облігації внутрішньої державної позики характеризуються високою ліквідністю на ринку цінних паперів 

України. Цінні папери можна продати у будь який час за ринковою вартістю.  

Міністерство фінансів гарантує своєчасне погашення та виплату за облігаціями внутрішнього 

державного боргу відповідно до умов випуску та незалежно від розміру суми вкладень.  

 

6.7.4.Дебіторська заборгованість 

 31 грудня 2019р. 31 грудня 2020р. 

Довгострокова дебіторська заборгованість (позики) 279 442 328 307 

Очікувані кредитні збитки щодо дебіторської заборгованості (837) (980) 

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) 18 180 2 272 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 1 286 53 961 

Інша поточна дебіторська заборгованість 0 81 

Інші оборотні активи 3 4 147 

Балансова вартість всього: 298 074 387 788 

 

Станом на 31 грудня 2019 року загальна сума резерву під очікувані кредитні збитки склала 837 тис. 

грн. У складі дебіторської заборгованості обліковується наступна заборгованість :  

- сума нарахованих відсотків по позиках на звітну дату  склала 72 088тис.грн.; 
- основна сума боргу по позиках в сумі 207354 тис.грн., по справедливій вартості склала -206 517 тис. 

грн., в тому числі:, в т. ч: 

 Позикоутримувач Договір, дата % Справедлива вартість 

Позика ПП «Вентус» Договір позики від 12.10.2018 30 21 500 

Позика 
ПП «ЛЕВ МІСТА 2012 

Договір позики від 19.10.2018 
Договір позики від 24.07.2018 

 
 

30 8 650 

Позика ПП Місто-Лев 2012 Договір позики від 24.10.2018 100 162 545 

Позика ПП ЖК Континент Договір позики від 22.08.2019 17,5 13 822 

Прострочена дебіторська заборгованість відсутня. Фонд проводить аналіз та оцінку рівня кредитного 

ризику з використанням індивідуального підходу. 

Станом на 31 грудня 2020 року загальна сума резерву під очікувані кредитні збитки склала 980 тис. грн. 

У складі дебіторської заборгованості обліковується наступна заборгованість :  

- сума нарахованих відсотків по позиках на звітну дату  склала 66 089тис.грн.; 

- основна сума боргу по позиках в сумі 262 218 тис. грн., по справедливій вартості склала  261 238 тис. 

грн., в тому числі: 
 Позикоутримувач Договір, дата % Справедлива вартість 

Позика ПП «Вентус» Договір позики від 12.10.2018 25 23 103 

Позика 
ПП «ЖК Континент» 

Договір позики від 22.08.2019 
 

1 31 552 

Позика ПП «Місто-Лев 2012» Договір позики від 24.10.2018 1 206 559 

Позика ПП «Олісе» Договір позики від 13.10.2020 1 24 

Разом     261238 

Прострочена дебіторська заборгованість відсутня. Фонд проводить аналіз та оцінку рівня кредитного 

ризику   з використанням індивідуального підходу.  

      Станом на 31 грудня 2020 року  дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги склала 2 272 тис. 

грн., протягом 2020 року Фонд здійснював реалізацію фінансових інструментів та корпоративних прав (часток) з 

розтермінуванням в оплаті,а саме: 
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N п/п N договору Дата договору Прізвище, ім’я, по-батькові 
Сума 

реалізації, грн. 

Сума заборгованості 

станом на 31.12.2020, 

грн. 

1 

Фінансовий 

інструмент № 

БВ/Ф20-11-26/13-1  

26.11.2020 

Брода Анна-Марія  Ігорівна             

(ДРФО – 3493408344) 

 

 

107 238,00 

 

 

71 492,00 

2 

Фінансовий 

інструмент № 

БВ/Ф20-11-03/5-1  

03.11.2020 

 

Бура Галина Василівна  

(ДРФО – 3249517962) 

 

 

491 435,00 

 

373 564,50 

3 

Фінансовий 

інструмент № 

БВ/Ф19-05-24/1-1 

24.05.2019 

Візняк Ірина Іванівна         

(ДРФО – 2471615224)  

 150 309,00 42 221,00 

4 

Фінансовий 

інструмент № 

БВ/Ф 20-12-28/1-1  

28.12.2020 

Вільчинський  Володимир 

Васильович (ДРФО – 

2361208518) 1 663 632 1 663 632 

5 

Фінансовий 

інструмент № 

БВ/Ф19-03-25/3-1  

25.03.2019 

Карабин Тетяна Миколаївна               

(ДРФО – 3182509548) 

 225 625,00 11 306,45 

6 

Фінансовий 

інструмент № 

БВ/Ф20-11-18/19-1 

18.11.2020 

Федорига Зорян Андрійович                 

(ДРФО – 3401506950) 

 165 188,00 109 532,00 

 РАЗОМ    2 271 747,95 

 

Станом на 31 грудня 2020 року  дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами 

склала 53 961 тис. грн.- це поточна заборгованість, в тому числі: 19 серпня 2019 року Фонд уклав договір купівлі 

продажу майнових прав №1/ЖК Континент  з ПП «ЖК «Континент» (код ЄДРПОУ 41995184), відповідно до 

якого Фонд придбаває майнові права на об’єкти нерухомості у забудовника відповідно до переліку та за ціною 

визначеною додатками до даного договору. 

 Договором  купівлі продажу майнових прав №1/Континент від 18.06.2018р. укладеного з ПП «Місто 

Лев 2012» (код ЄДРПОУ 38244027)  відповідно до якого Фонд придбаває майнові права на об’єкти нерухомості 

у забудовника відповідно до переліку та за ціною визначеною додатками до даного договору.  

 Станом на 31 грудня 2020 року  інша поточна дебіторська заборгованість склала 81 тис. грн. Дана 

поточна заборгованість є короткостроковою, це нараховані відсотки по строкових банківських вкладах 

«Депозитна лінія» в іноземній валюті, а саме: 

В  АТ ПУМБ згідно: 

-    угоди № 290901710  від 06 листопада 2020 року  на строковий вклад (депозит) «Депозитна лінія»  —

 506 527,82 $;  термін дії до 09 лютого 2021р.; Дата повернення —  «09» лютого 2021р.; Відсоткова ставка 

0,8%.  

-    угоди № 291194233  від 18 листопада 2020 року  на строковий вклад (депозит) «Депозитна лінія»  —

 247 038,73 $;  термін дії до 19 лютого 2021р.; Дата повернення —  «19» лютого 2021р.; Відсоткова ставка 

0,8%; 

Сума нарахованих відсотків складає 24 314,74 грн. (859,95$)  

В  АТ УНІВЕРСАЛ БАНК згідно: 

-   угоди № 26512200000003.001  від 9 грудня 2020 року  на строковий вклад (депозит) «Депозитна лінія» 

 — 1 000 $;  термін дії до 09 грудня 2021р.; Дата повернення —  «09» грудня 2021р.; Відсоткова ставка 2,25%; 

- угоди № 26519200000006.001  від 3 червня  2020 року  на строковий вклад (депозит) «Депозитна лінія» 

 — 1 000 Євро;  термін дії до 03 червня 2021р.; Дата повернення —  «03» червня 2021р.; Відсоткова ставка 

1,50%; 

Сума нарахованих відсотків складає 38,45 грн. (1,36 $)  

Сума нарахованих відсотків складає 338,95 грн. (8,65 Євро)  

В  АТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ згідно: 

 -   додаткової угоди № 1  від 04 серпня 2020 року до Генерального договору  № 5597452-200804-100848 

на строковий вклад (депозит) «Депозитна лінія»  — 278 962.35 $;  термін дії до «05» лютого 2021р.;Дата 

повернення —  05 лютого 2021р.; Відсоткова ставка 1,75%. 

Сума нарахованих відсотків складає 56 193,50 грн. (1 987,42 $)  

6.8. Інші оборотні активи 

У складі інших оборотних активів станом на 31.12.2020 р. Фонд обліковує податкові зобов’язання з 

податку на додану вартість з постачання товарів/послуг яка припадає на податковий період, протягом якого 

відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше, а саме: дата зарахування коштів. 
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 31 грудня 2020 31 грудня 2019 

Інші оборотні активи (податок на додану вартість) 4 143 - 

Інші оборотні активи (вартість форвардних контрактів) 4 - 

Всього інші оборотні активи 4 147 - 

 
 Крім того, на балансі Фонду обліковано вартість придбаних форвардних контрактів  у сумі 4 

тис.грн.(емітент ПП Місто Лев 2012 (код ЄДРПОУ 38244027). 

 

6.9. Власний капітал 

Станом на 31 грудня 2019 року власний  капітал складав 154 022 тис. грн. Станом на 31 грудня 2020 

власний капітал складав 223 087 тис. грн. 

Структура власного капіталу: 

 

Найменування статті 31 грудня 2020 31 грудня 2019 

Статутний капітал  120 000 120 000 

Емісійний дохід 16 245 - 

Нерозподілений прибуток  185 091 134 022 

Неоплачений капітал -98 250 -100 000 

Всього власний капітал 223 086 154 022 

 Відповідно до договорів купівлі-продажу (приватного розміщення) інвестиційних сертифікатів, в т.ч.: 

             -  венчурного пайового інвестиційного фонду від  17.12.2020р. №04-ІС укладеного між ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ  З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» ,що 

діє як компанія з управління активами від власного імені,  в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ГАЛИЦЬКИЙ» ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ  З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ», та 

Приватного  підприємства «ВЕНТУС»,  здійснено продаж цінних паперів в кількості  583 шт. ; 

- венчурного пайового інвестиційного фонду від  17.12.2020р. №05-ІС укладеного між ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ  З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ», що 

діє як компанія з управління активами від власного імені,  в інтересах та за рахунок ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ГАЛИЦЬКИЙ» ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ  З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ»,  та 

громадянином  України Михайлів Роман Євгенович, здійснено продаж цінних паперів в кількості  1167 шт..; 

Результатом даних операцій є емісійний дохід в сумі 16 244 830 грн. 

6.10. Торговельна та інша кредиторська заборгованість (поточні зобов’язання) 

Найменування статті 31 грудня 2020 31 грудня 2019 

Поточна заборгованість за товари, роботи, послуги 51 532 18 278 

Розрахунки з бюджетом 5 - 

Поточна заборгованість за одержаними авансами 233 981 220 409 

Інші поточні зобов’язання 4 148 - 

Всього кредиторська заборгованість 289 666 238 687 

У складі іншої кредиторської заборгованості обліковується заборгованість ТЗОВ КУА “ЛЬВІВ 

КЕПІТАЛ" в сумі 51 532 тис. грн. (заборгованість по винагороді КУА та інші.).  

 

6.11 Інші поточні зобов’язання 

Станом на 31.12.2020 р. Фондом обліковано податковий кредит з податку на додану вартість з постачання 

товарів/послуг яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася 

раніше, а саме: дата зарахування коштів. 

 
 31 грудня 2020 31 грудня 2019 

Інші поточні зобов’язання (податок на додану вартість) 4 148 - 

Всього інші оборотні активи 4 148 - 
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7. Розкриття іншої інформації 

7.1 Умовні зобов'язання. 

7.1.1. Судові позови 

В Фонді відсутні судові позови на протязі звітного року. 

7.1.2. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів  
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, 

що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою 

балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Фонду. 

7.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони 

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать:  

Інформація про власників Фонду: 

Гру-

па 

№ 

з/п 

Повне найменування 

юридичної особи – 

власника (акціонера, 

учасника) Фонду чи 

прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

– власника (акціонера, 

учасника) Фонду 

Вид участі 

(одноосібно 

або спільно) 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи – власника 

Фонду або 

реєстраційний 

номер облікової 

картки платника 

податків (за 

наявності) 

Місцезнаходження 

юридичної особи чи 

паспортні дані фізичної 

особи, про яку подається 

інформація (серія і номер 

паспорта, дата видачі та 

найменування органу, що 

його видав) 

Частка в 

статут-

ному 

капіта-лі 

Фонду, 

% 

Загальний 

розмір 

впливу на 

Фонд 

А   
Власники – фізичні 

особи 
     

  1 
Михайлів Роман 

Євгенович 
одноосібно 2780112775 

Серія КС  

№ 922920, 31.10.2012 р., 

Сихівським РВ у м. Львові 

ГУ ДМС України у 

Львівській області 

 35 100 

Б   
Власники – юридичні 

особи 
     

   1 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"ЛЕВ МІСТА 2012" 

одноосібно 38243971 

79031, Львівська обл., місто 

Львів, вул. Стрийська, 

будинок 61, квартира 49 

65 

 

- 

    Усього:      100 100 

 

 

Інформація про пов'язаних осіб власників Фонду – фізичних осіб: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

– власника 

Фонду та її 

прямих ро-

дичів, інших 

пов'язаних 

осіб (ступінь 

родинного 

зв’язку) 

Реєстрацій-

ний номер  

облікової 

картки  

платника 

податків 

Ідентифіка- 

ційний код 

юридичної  

особи, щодо 

 якої існує 

пов'язаність 

Повне найменування 

юридичної особи, щодо 

якої існує пов'язаність 

Місцезнахо-

дження 

юридичної  

особи, щодо  

якої існує 

пов'язаність 

Частка в 

статутному 

капіталі 

пов'язаної 

особи, % 

Посада у 

пов'язаній 

особі 

 1 

 Михайлів 

Роман 

Євгенович 

 2780112775  41311021 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ «ЛЬВІВ 

КЕПІТАЛ»  

79017, Львівська 

обл., місто Львів, 

вул. Водогінна, 

буд. 2, офіс 8-М 

35   - 

2 

 Михайлів 

Роман 

Євгенович 

 2780112775 31896750 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«ВЕНТУС» 

79031,  

м. Львів, вул. 

Стрийська,195 

90 - 

3 

 Михайлів 

Роман 

Євгенович 

 2780112775 31657917 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«АНДОРА» 

79031,  

м. Львів, вул. 

Стрийська,195 

100 Директор 

4 

 Михайлів 

Роман 

Євгенович 

 2780112775 39848479 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД 

КЛАС ПЛЮС» 

79031,  

м. Львів,  вул. 

Стрийська, 103а 

100 - 

5 

 Михайлів 

Роман 

Євгенович 

 2780112775 39850891 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«РОМЕО ПЛЮС» 

79031,  

м. Львів,  вул. 

Стрийська, 47 

100 - 
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6 

 Михайлів 

Роман 

Євгенович 

 2780112775 39848491 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«РОМАН ПЛЮС» 

79031,  

м. Львів, вул.   

Стрийська, 71-

А/86 

100 - 

7 

 Михайлів 

Роман 

Євгенович 

 2780112775 30162974 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЗАХІД-

КЛАС» 

79031, м.Львів, 

вул.   Стрийська, 

71-А/86 

100 Директор 

8 

 Михайлів 

Роман 

Євгенович 

 2780112775 38243971 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕВ 

МІСТА 2012» 

79031,  

м. Львів, вул. 

Стрийська, буд. 

61, квартира 49 

100 - 

9 

Михайлів 

Євгеній 

Євгенійович 

(Брат) 

2712420331 35501709 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «КАЗКА 

74» 

79031, місто 

Львів, вул. 

Стрийська, буд. 

61, кв. 49 

100 Директор 

10 

Михайлів 

Євгеній 

Євгенійович 

(Брат) 

2712420331 39848547 
ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЖЕКА» 

79031,  

м. Львів,  вул. 

Стрийська, 71б 

100 Директор 

11 

Михайлів 

Євгеній 

Євгенійович 

(Брат) 

2712420331 39848531 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«КАЛІПСО ПЛЮС» 

79031,  

м. Львів,  вул. 

Гашека, 17 

100 - 

12 

Михайлів 

Роман 

Євгенович 

2780112775 38244027 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «МІСТО 

ЛЕВ 2012» 

79038, Львівська 

обл., місто Львів, 

вул.Пасічна 

будинок 43 

75 - 

13 

Михайлів 

Роман 

Євгенович 

2780112775 43493059 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "БІЗНЕС 

ХОЛ" 

81130, Львівська 

обл., 

Пустомитівський 

район, село 

Сокільники, 

вул.Львівська 

бічна, будинок 

11 

40 - 

14 

Михайлів 

Роман 

Євгенович 

2780112775 42239353 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ "ЄВРО 

МІСТО" 

01601, м. Київ, 

Печерський 

узвіз, будинок 3 

100 - 

15 

Михайлів 

Роман 

Євгенович 

2780112775 42174642 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ 

"ЛЬВІВ" 

79040, Львівська 

обл., місто Львів, 

Залізничний 

район, вулиця 

Патона, будинок 

1 

50 - 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

– власника 

Фонду та її 

прямих ро-

дичів, інших 

пов'язаних 

осіб (ступінь 

родинного 

зв’язку) 

Реєстрацій-

ний номер  

облікової 

картки  

платника 

податків 

Ідентифіка- 

ційний код 

юридичної  

особи, щодо 

 якої існує 

пов'язаність 

Повне найменування 

юридичної особи, щодо 

якої існує пов'язаність 

Місцезнахо-

дження 

юридичної  

особи, щодо  

якої існує 

пов'язаність 

Частка в 

статутному 

капіталі 

пов'язаної 

особи, % 

Посада у 

пов'язаній 

особі 

16 

Михайлів 

Роман 

Євгенович 

2780112775 42150254 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"1ФУТБОЛБІБЛ" 

79049, Львівська 

обл., місто Львів, 

вулиця 

Скрипника, 

будинок 21А, 

квартира 54 

50 - 

17 

Михайлів 

Роман 

Євгенович 

2780112775 42149045 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА 

ШКОЛА ФУТБОЛЬНИЙ 

КЛУБ "ЛЬВІВ" 

79040, Львівська 

обл., місто Львів, 

Залізничний 

район, вулиця 

Патона, будинок 

1 

100 - 

18 

Михайлів 

Роман 

Євгенович 

2780112775 42086724 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"ФУТБОЛ КІДС ЛЬВІВ" 

79031, Львівська 

обл., місто Львів, 

Сихівський 

район, вулиця 

Стрийська, 

будинок 71А 

100 - 



40 

 

19 

Михайлів 

Роман 

Євгенович 

2780112775 41150091 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕГА ЛОГІСТИК ГРУП" 

79031, Львівська 

обл., місто Львів, 

вулиця 

Стрийська, 

будинок 195 

50 - 

20 

Михайлів 

Роман 

Євгенович 

2780112775 37205359 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "МІСТО 

ЛЕВА" 

79031, Львівська 

обл., місто Львів, 

Сихівський 

район, вулиця 

Стрийська, 

будинок 71 А, 

квартира 86 

100 - 

21 

Михайлів 

Роман 

Євгенович 

2780112775 34573044 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"НАТБУД" 

82100, Львівська 

обл., місто 

Дрогобич, вул. Б. 

Лепкого, 

будинок 2 

100 - 

22 

Михайлів 

Роман 

Євгенович 

2780112775 43201818 

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА 

"ДИТЯЧА ЮНАЦЬКА 

СПОРТИВНА ШКОЛА 

"ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ 

"ЛЬВІВ" 

79040, Львівська 

обл., місто Львів, 

вулиця Патона, 

будинок 1 

- 
Голова 

правління 

23 

Михайлів 

Роман 

Євгенович 

2780112775 38457663 

ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ "ДИТЯЧО-

ЮНАЦЬКА ШКОЛА 

ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ 

"ЛЬВІВ" 

79493, Львівська 

обл., місто Львів, 

селище міського 

типу Рудне, вул. 

Підгірянки, 

будинок 7 

- 
Голова 

правління 

24 

Михайлів 

Євгеній 

Євгенійович 

(Брат) 

2712420331 35048051 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"КОМПАНІЯ НІКОС" 

79031, Львівська 

обл., місто Львів, 

вул. Стрийська, 

будинок 195 

100 Директор 

25 

Михайлів 

Євгеній 

Євгенійович 

(Брат) 

2712420331 20839638 
ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "ОЛІСЕ" 

79031, Львівська 

обл., місто Львів, 

вул. 

Сокільницька, 

будинок 47 

10 Директор 

26 

Михайлів 

Наталія 

Романівна 

(мати) 

1921222804 43234712 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "БУТСИ 

БЕСТ ПРАЙС" 

79026, Львівська 

обл., місто Львів, 

вул. Стрийська, 

будинок 45 А 

90 - 

27 

Михайлів 

Наталія 

Романівна 

(мати) 

1921222804 43503779 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "БК 

КОНТИНЕНТ" 

79031, Львівська 

обл., місто Львів, 

вул. 

Сокільницька, 

будинок 47 

100 Директор 

28 

Михайлів 

Наталія 

Романівна 

(мати) 

1921222804 43368172 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

"ДРОГОБИЦЬКИЙ 

ДВОРИК" 

82108, Львівська 

обл., місто 

Дрогобич, вул. Б. 

Лепкого, 

будинок 2 

90 Директор 

29 

Кукуруза 

Андрій 

Івпнович 

3136811210 38243971 

ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЛЕВ 

МІСТА 2012» 

79031, м. Львів, 

вул. Стрийська, 

буд. 61, квартира 

49 

0 Директор 

 

Інформація про юридичних осіб, в яких власники Фонду – юридичні особи беруть участь: 

№ з/п 

Ідентифікацій-

ний код 

юридичної 

особи власників 

Ідентифікаційний код 

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  38243971  41311021 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-НОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІ-СТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ «ЛЬВІВ КЕПІТАЛ»  

79017, Львівська обл., 

місто Львів, вул. 

Водогінна, буд. 2, офіс 

8-М 

65  

Інформація про керівника Фонду та його пов'язаних осіб: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

керівника 

Фонду та його 

прямих родичів 

(ступінь родин-

ного зв’язку) 

Реєстрацій-

ний номер 

облікової 

картки 

платника 

податків  

Ідентифіка-

ційний код 

юридичної 

особи, щодо 

якої існує 

пов'язаність 

Повна назва юридичної 

особи, щодо якої існує 

пов'язаність 

Місцезнахо-

дження 

юридичної 

особи, щодо якої 

існує 

пов'язаність 

Частка в 

статутному 

капіталі 

пов'язаної 

особи, % 

Посада у 

пов'язаній 

особі 
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 1 
Захаров Тарас 

Євгенійович 
2972910599  41311021 

ТОВАРИСТВО З ОБ-

МЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «КО-

МПАНІЯ З УПРАВЛІ-ННЯ 

АКТИВАМИ «ЛЬВІВ 

КЕПІТАЛ»  

79017, Львів-

ська обл., місто 

Львів, вул. 

Водогін-на, буд. 

2, офіс 8-М 

- Директор 

 Протягом періоду з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. у Фонді виникали операції з 
пов’язаними сторонами, в т. ч. (тис. грн.): 

 2020р. 2019 р. 

Операції з пов'язаними 
сторонами 

Всього 
Операції з пов'язаними 

сторонами 
Всього 

Торгова дебіторська заборгованість ПП «Місто Лев 

2012» 

45 913 162 545 0 

Торгова кредиторська заборгованість ТзОВ «КУА  
ЛЬВІВ КЕПІТАЛ» 

144 59 0 

 

7.3. 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 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. 

              Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими 

стикається Фонд, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, 

дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками. 

  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.  

7.3.1. Кредитний ризик 

7.3.1.1.Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе 

виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик 

притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, ОВДП, дебіторська 

заборгованість (в т.ч. позики)  

Основним методом оцінки кредитних ризиків Фонду є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для 

чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності 

виконувати боргові зобов’язання.  

Станом на 31.12.2020р. кредитний ризик по фінансових активах, що оцінюються за амортизованою 

собівартістю, є низьким, що підтверджується чинниками, які враховують специфіку контрагентів, загальні 

економічні умови та оцінку як поточного, так і прогнозного напрямків зміни умов станом на звітну дату.  

7.3.1.2. Щодо депозитів 

7.3.1.2.1. При визначенні рівня кредитного ризику фінансового активу у вигляді еквівалентів грошових 

коштів, розміщених на депозитному рахунку на суму 29 тис. грн.. (1034,81$) та 31 тис. грн. (1000 Євро). 

утримуються у вигляді банківських депозитів  в  АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” згідно: 

-   угоди № 26512200000003.001  від 9 грудня 2020 року  на строковий вклад (депозит) «Депозитна лінія» 

 — 1 000 $;  термін дії до 09 грудня 2021р.; Дата повернення —  «09» грудня 2021р.; Відсоткова ставка 2,25%; 

- угоди № 26519200000006.001  від 3 червня  2020 року  на строковий вклад (депозит) «Депозитна лінія» 

 — 1 000 Євро;  термін дії до 03 червня 2021р.; Дата повернення —  «03» червня 2021р.; Відсоткова ставка 

1,50%; 

31 серпня 2020 року незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підтвердження 

довгострокового кредитного рейтингу АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК” (м. Київ) на рівні uaААА+. Прогноз рейтингу –

 найвища надійність. Агентство також підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів (депозитів) АТ 

“УНІВЕРСАЛ БАНК” на рівні «5» (найвища надійність). 

http://www.credit-rating.ua/
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Для проведення процедури оновлення кредитного рейтингу та рейтингу надійності банківських вкладів 

(депозитів) агентство використовувало фінансову звітність АТ«УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018-2019 рр. та 1 

півріччя 2020 р., а також внутрішню інформацію, надану Банком у ході рейтингового процесу. 

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAАA+ характеризується найвищою 

кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. 

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року. 

Рейтинг надійності банківських депозитів на рівні «5» (найвища надійність) означає, що Банк надійний, 

мінімально чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних факторів. Імовірність 

виникнення проблем зі своєчасним поверненням вкладу дуже низька. 

Враховуючи той факт, що строк розміщення коштів на депозитному рахунку є короткостроковий (від 3-х 

до 12-ти місяців), очікуваний кредитний збиток визнаний Фондом при оцінці цього фінансового активу 

становить «0». 

Враховуючи проведений аналіз, кредитний ризик визначений Фондом як дуже низький, враховуючи те, 

що термін розміщення на депозиті вклади  складає менш року  від дати балансу, сума збитку від знецінення 

визначена на рівні 0%.  

Джерело: https://www.credit-rating.ua/ua/events/press-releases/14937/ 

7.3.1.2.2.Станом на  31.12.2020 року еквіваленти грошових коштів на суму 7 888 тис. грн. утримуються у 

вигляді банківського депозиту в  АТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ згідно: 

 -   додаткової угоди № 1  від 04 серпня 2020 року до Генерального договору  № 5597452-200804-100848 

на строковий вклад (депозит) «Депозитна лінія»  — 278 962.35 $;  термін дії до «05» лютого 2021р.;Дата 

повернення —  05 лютого 2021р.; Відсоткова ставка 1,75%. 

16 червня 2020 року незалежне рейтингове агентство «Moody’s» оголосило про підтвердження 

довгострокового кредитного рейтингу АТ ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ, зокрема: 

-      базову оцінку кредитоспроможності (Baseline Credit Assessment) до рівня «b3»; 

-      рейтинг довгострокових депозитів в іноземній валюті (Long Term Bank Deposits Fgn Curr) до рівня 

«Caa1»; 

-      рейтинг довгострокових депозитів у національній валюті (Long Term Bank Deposits Local Curr) до 

рівня «B3»; 

-     довгостроковий рейтинг ризику контрагента в іноземній валюті (Long Term Counterparty Risk Rating  

Fgn Curr)  до рівня «В2»; 

-      рейтинг ризику контрагента за національною шкалою (National Scale Rating) до рівня «A1.ua». 

Довгострокові рейтинги Ощадбанку наразі мають стабільний прогноз. 

Базова оцінка кредитоспроможності (Baseline Credit Assessment) банку на рівні «b3» відображає його 

важливе системне значення, взаємозалежність між показниками кредитоспроможності банку та обмежена 
суверенним рейтингом. Проте це обмеження наразі пом’якшилось завдяки покращенню кредитоспроможності 

уряду України. 

Враховуючи той факт, що строк розміщення коштів на депозитному рахунку є короткостроковий (від 3-х 

до 12-ти місяців), очікуваний кредитний збиток визнаний Фондом при оцінці цього фінансового активу 

становить «0». 

Враховуючи проведений аналіз, кредитний ризик визначений Фондом як дуже низький, враховуючи те, 

що термін розміщення на депозиті вклади  складає менш року  від дати балансу, сума збитку від знецінення 

визначена на рівні 0%.  

7.3.1.2.3.Станом на  31.12.2020 року еквіваленти грошових коштів на суму 21 307 тис. грн. утримуються 

у вигляді банківського депозиту в  АТ ПУМБ згідно: 

-    угоди № 290901710  від 06 листопада 2020 року  на строковий вклад (депозит) «Депозитна лінія»  —

 506 527,82 $;  термін дії до 09 лютого 2021р.; Дата повернення —  «09» лютого 2021р.; Відсоткова ставка 

0,8%; 

-    угоди № 291194233  від 18 листопада 2020 року  на строковий вклад (депозит) «Депозитна лінія»  —

 247 038,73 $;  термін дії до 19 лютого 2021р.; Дата повернення —  «19» лютого 2021р.; Відсоткова ставка 

0,8%; 

03 вересня 2020 року незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підтвердження 

довгострокового кредитного рейтингу АТ «ПУМБ» (м. Київ) на рівні uaААА. Прогноз рейтингу – стабільний. 

Агентство також підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів (депозитів) АТ «ПУМБ» на рівні «5» 

(найвища надійність). 

https://www.credit-rating.ua/ua/events/press-releases/14937/
http://www.credit-rating.ua/
http://www.credit-rating.ua/
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Для проведення процедури оновлення кредитного рейтингу та рейтингу надійності банківських вкладів 

(депозитів) агентство використовувало фінансову звітність АТ «ПУМБ» за 2018-2019 рр. та 1 півріччя 2020 р., а 

також внутрішню інформацію, надану Банком у ході рейтингового процесу. 

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAАA характеризується високою 

кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. 

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року. 

Рейтинг надійності банківських депозитів на рівні «5» (найвища надійність) означає, що Банк надійний, 

мінімально чутливий до впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних факторів. Імовірність 

виникнення проблем зі своєчасним поверненням вкладу дуже низька. 

Враховуючи той факт, що строк розміщення коштів на депозитному рахунку є короткостроковий (від 3-х 

до 12-ти місяців), очікуваний кредитний збиток визнаний Фондом при оцінці цього фінансового активу 

становить «0». 

Враховуючи проведений аналіз, кредитний ризик визначений Фондом як дуже низький, враховуючи те, 

що термін розміщення на депозиті вклади  складає менш року  від дати балансу, сума збитку від знецінення 

визначена на рівні 0%.  

 

7.3.2.Щодо облігацій внутрішньої державної позики 

У Фонді є облігації внутрішньої державної позики міжнародний ідентифікаційний номер ЦП  UA 

4000204861, номінальна вартість одного ЦП 1000 дол. США у кількості 205 шт. номінальний рівень дохідності 

3,5 %. 

 

Активи вразливі до кредитного ризику 31.12.2020 р. Частка від активів, % 

Поточні фінансові інвестиції (ОВДП  
(ISIN: UA4000204861) 

5 796 1,13 

Облігації внутрішньої державної позики є борговими цінними паперами, які продаються Урядом 
первинним дилерам та їх клієнтам на первинному ринку для фінансування потреб державного бюджету. На 
кінець звітного періоду використовувались дані НБУ. 

На даний час в Україні діють три рейтингові міжнародні  компанії: «Fitch Ratings» (Fitch), “Standart & 

Poor’s (S&P), “Moody’s Investors Service” (Moody’s), які визначають кредитні рейтинги боргових зобов’язань 

України.   

За опублікованими даними вище зазначених рейтингових компаній, оприлюднених на сайті 

Міністерства фінансів України  станом на 31 грудня 2020 року, кредитні рейтинги боргових зобов’язань є 

наступними (https://mof.gov.ua/uk/kreditnij-rejting-potochni-rejtingi-zagalna-informacija-istorichni-zmini_ 

11.09.2020.pdf): 

Рейтингове 

агентство 

 

Рейтинг боргових 

зобов’язань в іноземній 

валюті 

Рейтинг боргових 

зобов’язань в 

національній валюті 

Прогноз 
Дата 

рейтингової дії 
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“Fitch Ratings” 

(Fitch) 
В В В В Стабільний 

4 вересня 2020 р. – 

підвищено рейтинг та змінено 

прогноз 

"Standard & Poor's” 

(S&P) 
В В В В Стабільний 

11 вересня 2020 р. – 

підвищено рейтинг та 

підтверджено прогноз 

“Moody's Investors Service”  

(Moody’s) 

В3/ 

Са 
- В3 - Стабільний 

12 червня 2020 р. – 
підвищено рейтинг та змінено 

прогноз 

Rating and Investment 

Information, Inc.* 

(R&I) 

В+    Стабільний 

3 вересня 2020 р. – 

підвищено рейтинг та змінено 

прогноз 

* - кредитний рейтинг емітента 

 

Дані цінні папери мають характеристику довгострокових в іноземній валюті та мають рейтинг В, В+ та 

В3/Са з прогнозом стабільний.  

Облігації внутрішньої державної позики характеризуються високою ліквідністю на ринку цінних 

паперів України. Цінні папери можна продати у будь який час за ринковою вартістю.  

Міністерство фінансів гарантує своєчасне погашення та виплату за облігаціями внутрішнього 

державного боргу відповідно до умов випуску та незалежно від розміру суми вкладень.  

https://mof.gov.ua/uk/kreditnij-rejting-potochni-rejtingi-zagalna-informacija-istorichni-zmini_
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На даний момент валютні ОВДП є кращою альтернативою аніж депозити у валюті, оскільки мають 

вищий рівень дохідності.  

Також взято до уваги «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на 

фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», затверджене рішенням НКЦПФР № 1597 від 

01.10.2015 р., згідно з яким  кошти на поточних рахунках, державні цінні папери, цінні папери, гарантовані 

державою, та доходи, нараховані за ними, відносяться до 1-ї групи активів зі ступенем кредитного ризику 0 

відсотків. 

 

Щодо позик 

Станом на 31.12.2020 року в активах Фонду є позики, що видані, в т. ч. 

 
 Позикоутримувач Договір, дата % Справедлива вартість 

Позика ПП «Вентус» Договір позики від 12.10.2018 25 23 103 

Позика 
ПП «ЖК Континент» 

Договір позики від 22.08.2019 
 

1 31 552 

Позика ПП «Місто-Лев 2012» Договір позики від 24.10.2018 1 206 559 

Позика ПП «Олісе» Договір позики від 13.10.2020 1 24 

Разом     261238 

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 Фонду 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 Фонді для внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків створені: система 

управління ризиками, внутрішній аудит (контроль). 

Фонд використовує наступні методи управління кредитними ризиками: 

 ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів; 

 ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); 

  ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною  

рейтинговою шкалою; 

  ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами . 

7.3.2. 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. 

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового 

ризику Фонду використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові 

інструменти з нефіксованим прибутком. 

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. 

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. 
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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. 

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/ євро (наприклад, державні облігації у доларах США/ єврооблігації України). 

Фонд визначив, що обґрунтовано можливим є коливання валютного курсу на ±6,6 відсотка (по євро), на ±5,4 

відсотка (по доларах США). 

Чутливі до коливань валютного курсу активи 

Активи номіновані в іноземній валюті 31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р. 

Банківські депозити 29255 18 285 

Всього 29 255 18 285 

Частка в активах Фонду, % 5,71% 4,70 % 

Аналіз чутливості до валютних ризиків проведено на основі історичних даних щодо волатильності 

курсів іноземних валют. 

Валютні ризики 

Валюта Сума 

Стандартне 
відхилення, % 

(зміни) 
Потенційний вплив на активи Фонду 

+ - 
Сприятливі зміни 

(зростання вартості) 
Несприятливі зміни 

На 31.12.2019 р. 

Долар США 15 570 14,4  +2242 -2242 

Євро 2 715 16,6  +451 -451 

Разом  18 285   +2693 -2693 

На 31.12.2020 р. 

Долар США 29224 5,4  +1578 -1578 

Євро 31 6,6  +2 -2 

Разом  29255   +1580 -1580 

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. 

Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Фонд використовував історичну волатильність 

відсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останні 5 років за оприлюдненою інформацією НБУ. 

Фонд визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±4 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 4 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 

Тип активу Вартість 
Середньозважена 

ставка 

Потенційний вплив на чисті активи Фонду в разі 

зміни відсоткової ставки 

На 31.12.2019 р. 

Можливі коливання ринкових ставок                                                        + 4,0% пункти              - 4,0% пункти 

Банківські депозити 18 285 3,9% -713 +713 

Разом 18 285 3,9% -713 +713 
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Відсоткові ризики 

Тип активу Вартість 
Середньозважена 

ставка 

Потенційний вплив на чисті активи Фонду в разі 

зміни відсоткової ставки 

На 31.12.2020 р. 

Можливі коливання ринкових ставок                                                        + 4,0% пункти              - 4,0% пункти 

Банківські депозити 29 255 1,6% -468 +468 

Разом 29 255 1,6% -468 +468 

7.3.3. 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. Фонд 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: 

Рік, що закінчився 31 грудня 2019 

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 
- 238 687 - - - 238 687 

Всього - 238 687 - - - 238 687 

Рік, що закінчився  

31 грудня 2020 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 
- 144 285369 - - 285 513 

Всього - 144 285369 - - 285 513 

7.4. Управління капіталом 

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. На основі отриманих висновків 

Фонд здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також 

виплати дивідендів та погашення існуючих позик. Фонд може здійснювати регулювання капіталу шляхом 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 товариства 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.  

Фонд вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, 

відображеного в балансі. 

Структура власного капіталу: 

Фонд вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, 

відображеного в балансі – 223 086 тис. грн.: 




