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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 

Керівництву ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ»,  

Загальним зборам учасників АТ «МЕЙДЕНС», 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

Думка  

Ми провели аудит  фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД «МЕЙДЕНС» (далі - «Фонд»), активи якого перебувають в управлінні  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ  З УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ «ЦІМЕКОНІНВЕСТ», що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) 

на 31 грудня 2021р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про 

рух грошових коштів (за прямим методом) та Звіту про власний капітал за рік, що 

закінчився зазначеною датою, і Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий 

виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку фінансова звітність, що додається, відображає  достовірно, в усіх суттєвих 

аспектах фінансовий стан АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД «МЕЙДЕНС» на 31 грудня 2021р., його фінансові результати і грошові потоки за 

рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV щодо складання фінансової 

звітності.   

Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність 

аудитора за аудит  фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по 

відношенню до Фонду згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 

Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, 

застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші 

обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані 

нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для 

нашої думки із застереженням. 
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Суттєва невизначеність, пов'язана з подальшою безперервною діяльністю 

 

Ми звертаємо увагу  на Примітку 2.4 «Припущення про безперервність діяльності» та 7.6 

«Події після дати балансу» в фінансовій звітності, у яких розкриваються судження 

управлінського персоналу щодо впливу на діяльність Фонду наслідків військової агресії 

Російської Федерації та введення 24.02.2022р. воєнного стану в Україні, на здатність 

Фонду продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Ці події вказують, що існує 

суттєва невизначеність, що може ставити під значний сумнів здатність Фонду 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Остаточне вирішення та наслідки 

цих подій важко передбачити, але вони можуть мати подальший серйозний вплив на 

Українську економіку та бізнес Фонду. Управлінський персонал продовжує докладати 

зусиль для виявлення та пом’якшення впливу на діяльність Фонду. Однак існують 

фактори, поза їх відома чи контролю, зокрема про тривалість та серйозність військових 

дій, тому майбутні наслідки достовірно передбачити та оцінити неможливо. Нашу думку 

не було модифіковано що до цього питання. 

 

Ключові питання аудиту   

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження були значущими 

під час нашого аудиту фінансової звітності за звітний період. Ці питання розглядалися в 

контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, 

при цьому ми не встановлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Крім питань, викладених у розділі «Суттєва невизначеність щодо безперервності 

діяльності», ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід 

надати в нашому звіті. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

Директор та бухгалтер ТОВ «КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» (далі - управлінський персонал) 

несе вiдповiдальнiсть за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно 

до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал 

визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 

містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 

оцінку здатності Фонду продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 

використовуючи припущення по безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 

обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Фонд чи 

припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності  

Нашими цілями  є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому 

не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту 

аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем 

впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить 

суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства 

або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 

очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються 

на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 

професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 
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 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські 

процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є 

достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 

невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 

викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 

підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 

внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку 

та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва 

невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 

можливість Фонда продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо 

висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути 

увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій 

звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою 

думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати 

нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Фонд 

припинити свою діяльність на безперервній основі; 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, 

що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.     

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 

включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під 

час аудиту. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів 

Цей Звіт складено відповідно до Вимог до інформації , що стосується аудиту або огляду 

фінансової звітності учасників ринку капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за 

якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого 

Рішенням НКЦПФР №555 від 22.07.2021 року.   

Основні відомості про інвестиційний фонд 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЙДЕНС» (АТ 

«МЕЙДЕНС») зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань 31.10.2019р., номер запису 

1 074 102 0000 088314. Засновником Фонду є юридична особа – ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», код ЄДРПОУ 36136431. 
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Нова редакція Статуту АТ «МЕЙДЕНС» затверджена Загальними зборами учасників АТ 

«МЕЙДЕНС» (Протокол №4 від 04.06.2020р.). Державна реєстрація нової редакції 

Статуту відбулася 04.06.2020р. 

Код ЄДРПОУ: 43323676. 

Місцезнаходження: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, будинок 34. 

Тип Фонду: закритий. 

Вид Фонду: недиверсифікований. 

Належність: венчурний корпоративний. 

Строк діяльності: 30 (тридцять) років з дня внесення відомостей до ЄДРІСІ. 

Свідоцтво про внесення до ЄДРІСІ: №00814 від 03.12.2019р. Реєстраційний код за ЄДРІСІ 

13300814. 

Види діяльності: 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти; 64.99 Надання інших 

фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 

Нова редакція Регламенту та Інвестиційної Декларації Фонду затверджені Наглядовою 

радою (Протокол №10/2020 від 04.06.2020р.), зареєстровані в НКЦПФР 06.07.2020 р. 

Нова редакція Проспекту емісії цінних паперів Фонду затверджена Загальними зборами 

учасників АТ «МЕЙДЕНС» (Протокол №4 від 04.06.2020р.), зареєстрована в НКЦПФР 

21.07.2020р. 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду видано 

НКЦПФР, реєстраційний №002364 від 21 липня 2020р. Форма випуску акцій 

бездокументарна. 

Спосіб розміщення акцій Фонду – приватне розміщення серед заздалегідь визначеного 

кола осіб, зазначених у Проспекті емісії цінних паперів Фонду. Дата закінчення 

розміщення акцій 03.09.2049 р. 

Найменування компанії  з управління активами Фонду - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 

«ЦІМЕКОНІНВЕСТ». 

Код ЄДРПОУ – 34916617. 

Місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Троїцька, буд.21-Г. 

Види діяльності за КВЕД: 66.30 – Управління фондами (основний); 64.30 -  Трасти, фонди 

та подібні фінансові суб’єкти.  

В результаті нашого аудиту ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, 

що інформація щодо повного розкриття АТ «МЕЙДЕНС» інформації про кінцевого 

бенефіціарного власника та структуру власності станом на дату аудиту не відповідає 

вимогам Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом 

Міністерства фінансів України від 19.03.2021р. №163. 

АТ «МЕЙДЕНС» не є контролером/учасником небанківської фінансової групи та не є 

підприємством, що становить суспільний інтерес. 

АТ «МЕЙДЕНС» не має материнських та дочірніх компаній. 

Відповідно до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на 

фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням 

НКЦПФР №1597 від 01.10.2015р. (із змінами), пруденційні показники Фонду не 

розраховувались. 
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Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам 

Станом на 31.12.2021 р. розмір статутного капіталу Фонду становить 135 000 000,00 (сто 

тридцять п’ять мільйонів) гривень 00 копійок, що відповідає розміру статутного капіталу 

згідно Нової редакції Статуту Фонду, затвердженої Загальними зборами учасників 

(Протокол №4 від 04.06.2020р.) та зареєстрованої 04.06.2020р. Статутний капітал 

розподілено на 135 000 000 штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 грн. 

кожна.  

Аудитор підтверджує відповідність розміру статутного капіталу Фонду установчим 

документам.  

Повнота формування та сплати статутного капіталу у встановлені законодавством 

терміни 

Розмір початкового статутного капіталу Фонду становив 5 300 000 (п’ять мільйонів триста 

тисяч) гривень 00 копійок, який був розподілений на 5 300 000 штук простих іменних 

акцій номінальною вартістю 1,00 грн. На дату державної реєстрацій Статуту Фонду 

початковий статутний капітал сплачений в повному обсязі, виключно грошовими 

коштами.   

Згідно Нової редакції Статуту, зареєстрованої 04.06.2020р., статутний капітал Фонду було 

збільшено до 135 000 000,00 (сто тридцять п’ять мільйонів) гривень 00 копійок шляхом 

додаткового випуску акцій Фонду. Статутний капітал розподілено на 135 000 000 штук 

простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 грн. кожна. Акції випущено у 

бездокументарній формі. 

Фонд здійснив випуск 135 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. 

кожна на загальну суму Статутного капіталу в розмірі 135 000 000,00 (сто тридцять п’ять 

мільйонів) гривень 00 копійок, що підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію випуску 

акцій, виданим НКЦПФР від 21 липня 2020р., реєстраційний №002364. 

Протягом 2020 р. відбулася зміна учасників Фонду. 

Станом на 31.12.2021р. розмір сплаченого статутного капіталу Фонду становить 5 300 000 

(п’ять мільйонів триста тисяч) гривень 00 копійок. 

Станом на 31.12.2021 року  власниками простих іменних акцій є:  

- Восканян Вардуш Рафіківна, яка володіє 2 650 000 шт. акцій на суму 2 650 000,00 

грн., що складає 1,962962 статутного капіталу; 

- Кабаненко Євген Валентинович, який володіє 2 650 000 шт. акцій на суму 

2 650 000,00 грн., що складає 1,962962 статутного капіталу. 

Станом на 31.12.2021р. неоплачений статутний капітал Фонду складає 129 700 000,00 (сто 

двадцять дев’ять  мільйонів сімсот тисяч) гривень 00 копійок. 

Аудитор підтверджує формування та сплату частки статутного капіталу у розмірі 

5 300 000,00 грн. у встановлені законодавством терміни. Неоплачена частка статутного 

капіталу складає 129 700 000,00 грн. 

Дотримання вимог нормативно-правових актів НКЦПФР, що регулюють порядок 

визначення вартості чистих активів ІСІ  

Вартість чистих активів Фонду визначається відповідно до Положення про порядок 

визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого 

рішенням  НКЦПФР №1336 від 30.07.2013р. (зі змінами). 
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Відповідність складу та структури активів, що перебувають у портфелі ІСІ, вимогам 

законодавства, що висуваються до окремих видів ІСІ 

Склад та структура активів, що перебувають в портфелі Фонду, відповідають Положенню 

про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого 

рішенням НКЦПФР №1753 від 10.09.2013 року та Нової редакції Регламенту, 

затвердженої Наглядовою радою Фонду (Протокол № 10/2020 від 04.06.2020р.). 

Дотримання вимог законодавства щодо суми витрат, які відшкодовуються за 

рахунок активів ІСІ 

Склад та розмір витрат, які відшкодовуються за рахунок активів Фонду, відповідають 

Положенню про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інституту 

спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку № 1468 від 13.08.2013р. (зі змінами). 

Відповідність розміру активів ІСІ мінімальному обсягу активів, встановленому 

законодавством 

Розмір активів Фонду на дату державної реєстрації Фонду (31.10.2019р.) складав          

5 300 тис.грн. та перевищував  мінімальний розмір статутного капіталу корпоративного 

фонду, який відповідно до ст.13 Закону України «Про інститути спільного інвестування» 

від 05.07.2012р. № 5080-VI (зі змінами) становить 1250 мінімальних заробітних плат у 

місячному розмірі, встановленому законом на день реєстрації корпоративного фонду як 

юридичної особи, та дорівнює 5 216 тис.грн. 

Станом на 31.12.2021р. вартість активів Фонду знизилась та складає 4 682 тис.грн.  

Стан корпоративного управління 

Згідно Статуту  АТ «МЕЙДЕНС» органами управління Фонду є: 

- Загальні збори  учасників  – вищий орган управління; 

- Наглядова рада. 

Кількісний склад Наглядової ради становить три особи. Рішенням  установчих зборів АТ 

«МЕЙДЕНС» (Протокол №2 від 27.02.2020р) було створено Наглядову раду у складі: 

- Москаленко Ганна Миколаївна - Голова Наглядової ради 

- Зятюк Анна Іванівна - Секретар Наглядової ради 

- Ткаченко Алла Миколаївна - Член Наглядової ради 

Наявність та функціонування корпоративного управління підтверджуються: 

- статутними документами; 

- протоколами Загальних зборів учасників; 

- протоколами Наглядової ради; 

- Проспектом та Регламентом Товариства; 

- наявністю інформації про діяльність Товариства і його фінансові результати, яка  

затверджуються щорічно Наглядовою Радою й аудиторською фірмою, та 

розповсюджуються на Загальних зборах акціонерів з розміщенням у ЗМІ та мережі 

Інтернет 

АТ «Мейденс» дотримується затверджених процедур та правил  власної корпоративної 

поведінки, закріплених у  Статуті. 

Інформація щодо пов’язаних сторін та операцій з ними, які не були розкриті 

Інформацію щодо пов’язаних осіб, які були встановлені аудитором у процесі виконання 

процедур аудиту фінансової звітності, наведено нижче: 
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Інформація про пов’язаних фізичних осіб акціонерів, які володіють часткою, що становить 

не менше 20% статутного капіталу Фонду: 

- Громадянка України Восканян Вардуш Рафіківна, ідентифікаційний номер  2313314743, 

володіє 2 650 000 шт. акцій на суму 2 650 000,00 грн., що складає 50,00%* статутного 

капіталу Фонду; 

- Громадянин України Кабаненко Євген Валентинович, ідентифікаційний номер  

2681200159, володіє 2 650 000 шт. акцій на суму 2 650 000,00 грн., що складає 50,00%* 

статутного капіталу Фонду; 

* Розрахунок відсотка здійснюється відносно акцій корпоративного фонду, що перебувають в обігу. 

Інформація про пов’язаних осіб голову та членів Наглядової ради Фонду: 

 - Громадянка України Москаленко Ганна Миколаївна – голова Наглядової ради, 

ідентифікаційний номер  2994006167, частка в  статутному капіталі Фонду відсутня; 

 - Громадянка України Зятюк Анна Іванівна – секретар Наглядової ради, ідентифікаційний 

номер  3285708463, частка в  статутному капіталі Фонду відсутня; 

 - Громадянка України Ткаченко Алла Миколаївна – член Наглядової ради, 

ідентифікаційний номер  2390005063, частка в  статутному капіталі Фонду відсутня. 

Аудитором встановлено коло осіб, що є прямими родичами учасників та члена Наглядової 

ради Фонду, але операцій Фонду з ними не виявлено. 

За період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року Фондом не здійснювались операції з 

вищевказаними пов'язаними особами. 

Інформація про пов’язану фізичну особу - керівника КУА:  

– Громадянин України Шаповалов Володимир Володимирович, ідентифікаційний номер 

2925814454 – володіє часткою в розмірі 38,03% статутного капіталу ТОВ "КУА 

«ЦІМЕКОНІНВЕСТ». Протягом 2021р. отримував заробітну плату за відпрацьований час як 

директор ТОВ "КУА «ЦІМЕКОНІНВЕСТ» - компанії з управління активами Фонду. 

Додаткових винагород та інших виплат не отримував. 

Відповідно до наданої управлінським персоналом інформації аудитор не вияв операцій з 

пов’язаними сторонами, які не були розкриті в фінансовій звітності Фонду в 2021 році. 

 

Основні відомості про аудиторську фірму 

Повне найменування аудиторської 

фірми відповідно до установчих 

документів 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «СПІКА-АУДИТ» 

Код ЄДРПОУ 23464570 

Відомості про фірму оприлюднені в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності за  № 0861. ТОВ АФ «СПІКА-АУДИТ» включено до Реєстру аудиторських 

фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудита. 

Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів,  

які проводили аудит, та серія, номер, 

дата видачі сертифікатів аудиторів, 

виданих АПУ 

Аудитор Ринкевич Лариса Михайлівна, 

сертифікат аудитора серії А №004502, 

виданий рішенням АПУ №98 від 26.01.2001р. 

Місцезнаходження  61003, м. Харків, майдан Павлівський, 1/3 

 

 



































































 Комплексна, адекватна та ефективна система управління ризиками сприятиме завчасному 

виявленню та реагуванню на ризики, які створюють перешкоди або навіть загрожують 

діяльності Фонду. 

7.4. Управління капіталом  

На виконання вимог МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності», Товариство розкриває 

цілі, політики та процеси управління капіталом.  

Управління капіталом – це система принципів і методів розробки і реалізації 

управлінських рішень, пов’язаних з оптимальним його формуванням з різноманітних 

джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у господарській 

діяльності. 

Товариство здійснює управління капіталом Фонду з метою досягнення наступних 

цілей: 

 зберегти спроможність Фонду продовжувати свою діяльність так, щоб воно 

забезпечувало дохід для учасників Фонду та виплати іншим зацікавленим 

сторонам; 

 забезпечити належний прибуток учасникам Фонду завдяки встановленню цін на 

послуги Товариства, що відповідають рівню ризику. 

Керівництво Компанії з управління активами, яка управляє активами Фонду, 

розглядає управління капіталом Фонду, 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 Компанії з управління активами, яка управляє активами Фонду. 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 Компанії з управління активами, яка управляє активами 

Фонду здійснює огляд структури капіталу Фонду на кінець кожного звітного періоду. При 

цьому проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та можливі ризики. 

Товариство здійснює контроль капіталу за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, 

який розраховується шляхом діленням заборгованості на суму власного капіталу. 

 31.12.2021 31.12.2020  31 грудня 2015 

Сума зобов’язань Фонду  38 29  1,733,639 

Грошових коштів та їх еквівалентів (4670) (4809)  (4,675) 

Чиста сума боргу (4632) (4780)  2,012,597 

Всього власний капітал (4644) (4781)  (583,924) 

Співвідношення зобов’язань до власного 

капіталу 0,82% 0,61%  140,87% 

 

Коефіцієнт заборгованості (відношення зобов’язань до власного капіталу) на 31.12.2021 

року становить 0,82%. Значення показника перебуває в інтервалі від 0 до 1, що говорить 

про те що обсяг боргових зобов’язань Фонду у порівняння з його власним капіталом вкрай 

невеликий, що свідчить про фінансову стійкість Фонду. 

Керівництво Фонду здійснює регулярний моніторинг структури капіталу  і може 

вносити коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в 

операційному середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.  



  

 

7.5. Вплив пандемії, викликаної коронавірусом (COVID-19)на діяльність Фонду 

11 березня 2020 року ВООЗ офіційно оголосила пандемію, викликану новим 

коронавірусом (COVID-19). Через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і задля 

недопущення поширення  гострої респіраторної хвороби COVID-19, КМУ в Україні 

запроваджено  карантин з 12 березня 2020 року з обмежувальними заходами, періодом 

локдауну та режимом надзвичайної ситуації по всій території країни. Уряд  подовжив 

карантин  до 31.08.2022р. 

Керівництво Товариства розглядає цей спалах захворювань як негативну подію, так 

як карантин може суттєво вплинути на рівень ділової активності фінансового сегменту. 

Однак у впродовж 2021 року серед основних факторів безпосереднього впливу COVID-19 

на діяльність Фонду є необхідність перевести на модель віддаленої роботи членів 

Наглядової ради. Фонд піклується про здоров'я і безпеку своїх членів, партнерів і клієнтів 

і строго слідує всім національним і місцевим вказівкам щодо охорони здоров'я, щоб 

максимально запобігти наслідкам вірусу. Таким чином, діяльність Фонду у продовж 2021 

року здійснювалася в умовах карантину, пов'язаного з COVID-19, але на фінансовий стан 

Фонду та результати його діяльності це не вплинуло. Фонд спроможний до початку своєї 

статутної діяльності, незважаючи на умови пандемії. 

Ситуація продовжує змінюватися, тому майбутні наслідки достовірно передбачити 

та оцінити неможливо. Керівництво Товариства продовжуватиме моніторинг 

потенційного впливу цієї ситуації на економіку країни  і зокрема на діяльність Фонду, та 

буде вживати усіх можливих кроків для мінімізації її наслідків. 

7.6. Події після Балансу 

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала неспровоковану 

повномасштабну військову агресію в Україні. Негайно після цього урядом України було 

введено воєнний стан та відповідні тимчасові обмеження, які впливають на економічні 

умови. 

З метою відображення інформації щодо впливу воєнного стану на АТ «МЕЙДЕНС» 

зазначаємо наступне: 

- Вплив на персонал підприємства та витрати, пов’язані з виплатами персоналу не 

мали місце;  

-  Призупинення чи перерви в діяльності через порушення ланцюга поставок, 

припинення операцій, втрату виробничих потужностей чи комерційних об’єктів, 

обмеження пересування та порушення логістики не відбувалось;  

- Пошкодження або знищення майна не було;  

- Арешту чи експропріації активів на потреби держави після 31 грудня 2021р. не 

відбувалось;  

- Обмеження доступу до грошових коштів, обмеження грошових операцій та  

знецінення фінансових активів (з урахуванням подій та інформації після дати звітності) 

відбулось у зв’язку з визнанням  неплатоспроможним  з 03 червня 2022 року  АТ 

"МЕГАБАНК" (код ЄДРПОУ 09804119). Фонд гарантування вкладів фізичних осіб  

розпочав процедуру виводу  АТ «Мегабанк» з ринку шляхом введення в ньому тимчасової 

адміністрації. В цьому банку Фонд має кошти на поточному та депозитному рахунку на 

загальну суму 4383 тис. грн. станом на 03.06.2022 року. Фондом створено резерв 

знеціненння та очікуваних кредитних збитків на суму 4383 тис.грн. під цю заборгованість. 

  Відповідно      до пункту  13  статті  8 Закону  України      «Про державне 

регулювання      ринків     капіталу     та           організованих      товарних   ринків»,   у   

зв’язку     з       введенням    воєнного    стану     відповідно   до    Указу     Президента 

України       №64/2022    від   24.02.2022р.  , з    урахуванням    рішень    Комісії    №   136 






