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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Макарчук О.М. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 

"АВЕРС" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34819265 

4. Місцезнаходження: 01135, Україна, м. Київ, Дмитрiвська, 69 

5. Міжміський код, телефон та факс: 044 5906190,  

6. Адреса електронної пошти: info@avers1.com 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 20.04.2021, № 1/2021 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа 

"Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

http://avers1.com/osobliva-

informatsiya-pro-emitenta/ 30.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 АТ "ФК "АВЕРС" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 10.10.2007 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 132000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 200 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 64.99 - Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), 

н. в. i. у. 

 64.19 - Iншi види грошового посередництва 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", МФО 313849 

2) IBAN 

 UA413138490000026502010000223 

3) поточний рахунок 

 UA413138490000026502010000223 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 Київське ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 321842 

5) IBAN 

 UA413218420000026508053000232 

6) поточний рахунок 

 UA413218420000026508053000232 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 
Дата 

видачі 
Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку дії 

ліцензії (за 

наявності) 
1 2 3 4 5 

Здiйснення валютних операцiй 24 25.07.2019 Нацiональний банк України  

Опис Лiцензiя на здiйснення валютних операцiй має необмежений строк дiї. 
Переказ коштiв у нацiональнiй 
валютi без вiдкриття рахункiв 

65/1 31.01.2020 Нацiональний банк України  

Опис 
Лiцензiя на переказ коштiв у нацiональнiй валютi має необмежений 

строк дiї. 



Надання коштiв у позику, в тому 

числi на умовах фiнансового 
кредиту 

469 29.03.2018 Нацкомфiнпослуг  

Опис 
Лiцензiя на надання коштiв у позику, в тому числi на умовах 

фiнансового кредиту, має необмежений строк дiї. 
 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 1 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 01135, м. Київ, Дмитрiвська, 69 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 2 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 01103, м. Київ, Михайла Бойчука, 2/34 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 3 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 02068, м. Київ, Ревуцького 12/1 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 4 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 02090, м. Київ, Харкiвське шосе, 19 офiс1095 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 КИЇВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 5 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 03150, м. Київ, Казимира Малевича,11 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ХАРКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ №6 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 61002, Харківська обл., м. Харкiв, Пушкiнська, 64 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 



 IВАНО-ФРАНКIВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВIДДIЛЕННЯ №14 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 77300, Iвано-Франкiвська обл., м. Калуш, проспект Л.Українки, 24 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ДНIПРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВIДДIЛЕННЯ №16 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 51931, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, проспект Тараса Шевченка, 7 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ДНIПРОВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ №23 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 49054, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, бульвар Європейський, 1-Д 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ДНIПРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВIДДIЛЕННЯ №19 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 51909, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, проспект Свободи,49 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ДНIПРОВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 24 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 49017, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, проспект Iвана Мазепи, 58 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ДНIПРОВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ №25 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 49033, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, проспект Богдана Хмельницького, 19 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ДНIПРОВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 17 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 49010, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, проспект Гагарiна, 99 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ДНIПРОВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 22 

2) Місцезнаходження 



 Україна, 49038, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, площа Вокзальна, 2 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ДНIПРОВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 31 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 49010, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, проспект Гагрiна, 8-А 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ДНIПРОВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 33 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, проспект Дмитра Яворницького, 50 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ДНIПРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВIДДIЛЕННЯ № 27 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 51935, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, Глаголєва, 25-В 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ДНIПРОВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 36 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 49100, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, проспект Героїв, 2 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ДНIПРОВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 35 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 49040, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, бульвар Платонова, 3-А 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ДНIПРОВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 34 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 49100, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, проспект Героїв, 4-А 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ДНIПРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВIДДIЛЕННЯ № 18 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 51940, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бульвар Будiвельникiв, 27-А 

3) Опис 



  

 

1) Найменування 

 ДНIПРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВIДДIЛЕННЯ № 38 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 53213, Дніпропетровська обл., м. Нiкополь, проспект Трубникiв, 7-А 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ДНIПРОВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 37 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 49128, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, Юрiя Кондратюка, 8 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ДНIПРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВIДДIЛЕННЯ № 21 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 51940, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, проспект Металургiв, 4-А 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ДНIПРОВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВIДДIЛЕННЯ № 20 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 51931, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, проспект Тараса Шевченка, 9 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ДНIПРОВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ № 30 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 49051, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, Калинова, 8-Д 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ДНIПРОВСЬКЕ  ВIДДIЛЕННЯ № 28 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, Короленка, 1 

3) Опис 

  

 

1) Найменування 

 ДНIПРОВСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ №26 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 49100, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, проспект Героїв, 3 

3) Опис 

  

 



1) Найменування 

 КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВIДДIЛЕННЯ № 39 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 08300, Київська обл., Бориспiльський р-н, с. Гора, Бориспiль-7, пасажирський 

термiнал "Д" 

3) Опис 

 Вiдокремленi пiдроздiли емiтента виконують функцiї з торгiвлi валютними цiнностями в 

готiвковiй формi.  

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 761/34002/16-

ц 

Шевченкiвський 

районний суд м. 

Києва 

Катеринчук М.Д. АТ "ФК "АВЕРС" Катеринчук А.М. Про визнання недiйсним 

кредитного договору. 

апеляцiне 

провадження 

Опис: 

 



17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 
Вид стягнення 

Інформація про 

виконання 

1 185-ДП-Е, 

23.07.2020 
НКЦПФР попередження Виконано 

Опис: 
Санкцiю застосовано на пiдставi пункту 5 статтi 8 Закону України "Про державне регулювання ринку 

цiнних паперiв в Українi " 
 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС" є правонаступником всiх 

прав та обов'язкiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС №1", 

яке в свою чергу являлося правонаступником ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС №1", яке в свою чергу являлося правонаступником 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", яке в свою чергу 

являлося правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства  "Кредит Оптима Банк", яке в 

свою чергу було правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Комерцiйний банк 

"КРЕДИТ-ОПТИМА", яке в свою чергу було правонаступником Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "УКРФIНАНСБАНК".   

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв  облiкового склду за 2020 рiк  складає - 200 

осiб. На кiнець 2020 року кiлькiсть штатних працiвникiв Товариства складає 240  осiб, 

Позаштатних працiвникiв, якi працюють за сумiсництвом та неповний робочий час 9 осiб. 

Товариство є учасником лише державного пенсiйних плану, i здiйснює лише поточнi внески за 

встановленими ставками. 

Фонд оплати працi Товариства за рiк збiльшився з 7052 тис.грн. у 2019 роцi до 14099 тис.грн.  у 

2020 роцi, це пов'язано з розщиренням дiяльностi та вiдкриттям нових вiддiлень. 

Кадрова полiтика Товариства основана на реалiзацiї стратегiї та цiлей Товариства через кадрове 

забезпечення та корегується вiдповiдно до змiн тактики дiяльностi Товариства, економiчної 

ринкової ситуацiї, виходячи  реальних фiнансових можливостей з забезпеченням 

iндивiдуального пiдходу до працiвникiв та їх мотивацiї. 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Емiтент являється учасником небанкiвської фiнансової групи "Аверс". Мiсцезнаходження 

небанкiвської фiнансової групи - 01135, м.Київ, вул. Дмитрiвська, 69. До складу об'єднання 

входять небанкiвськi фiнансовi установи: АТ "ФК "АВЕРС" та ТОВ "ФК "АЛЬЯНС КАПIТАЛ" 

(код - 43345972, 04050,  м. Київ,  вул. Тургенiв-ська, 76-78, офiс 1), якi мають спiльного 



контролера - Бойко Олега Васильовича. АТ "ФК "АВЕРС" являється вiдповiдальною особою 

об'єднання. Дiяльнiсть учасникiв небанкiвської фiнансової групи здiйснюється в сферi 

фiнансових послуг.    

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Емiтент протягом звiтного перiоду не проводив спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, 

установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Емiтенту не надходило пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб.  

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Принципи побудови, методи i процедури застосування облiкової полiтики Товариства, 

здiйснюються згiдно Положення про облiкову полiтику Товариства. 

 

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена вiдповiдно до вимог МСБО 8 

"Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних МСФЗ, зокрема, 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами". 

 

Товариство використовує оцiнки i припущення, якi впливають на вiдображення в звiтностi сум 

активiв i зобов'язань i на розкриття iнформацiї про потенцiйнi активи i зобов'язання на дату 

складання бухгалтерського балансу. Протягом звiтного 2020 року  Товариство  дотримувалась 

принципу незмiнностi облiкової полiтики. 

 

Детальнiше опис обраної облiкової полiтики (метод нарахування амортизацiї, метод оцiнки 

вартостi запасiв, метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй тощо) Товариства 

наведено у примiтках до фiнансової звiтностi АТ "ФК "АВЕРС"  за рiк, що закiнчився 31 грудня 

2020 року, якi опублiкованi на офiцiйному сайтi Товариства http://avers1.com.  

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 



відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Емiтент здiйснює дiяльнiсть в сферi надання фiнансових послуг. Основним видом послуг 

являється дiяльнiсть з обмiну валют в готiвковiй формi. Станом на 31.12.2020р. Товариство має 

133 вiддiлень якi знаходяться: в  м. Києвi - 24,    м. Харковi - 6, м. Днiпро - 21, м. Запорiжжя - 4, 

м. Ужгородi - 2, м. Вiнницi - 1, м. Одесi - 4,                  м. Хмельницькому - 1, Київськiй областi - 

24, Днiпропетровськiй областi - 8, Хмельницької областi  - 14, Донецькiй областi - 1, 

Житомирськiй областi - 2, Миколаївськiй областi - 1, Одеськiй областi - 3, Полтавськiй областi - 

7, Рiвненськiй областi - 1, Харкiвськiй областi - 2, Херсонськiй областi - 3, Чернiгiвськiй областi 

- 4 Емiтент володiє власною системою переказiв готiвкових коштiв в нацiональнiй та iноземнiй 

валютi. Крiм того Емiтент обслуговує кредитний портфель, отриманий в попереднiй  перiод, пiд 

час здiйснення банкiвської дiяльностi.   

У 2020 роцi Товариство здiйснювало свою дiяльнiсть виключно на територiї України.  

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Протягом  дiяльностi Емiтента, як фiнансової установи, було здiйснено вiдчуження активiв 

(основних засобiв) на загальну суму 5 909 тис. грн.  

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Станом на 31 грудня 2020 року балансова вартiсть основних засобiв, що облiковуються на 

балансi Товариства складає 11 722 тис. грн., т.ч.: 

 

Будинки та споруди - 11 185  тис.грн., транспортнi засоби - 214 тис.грн., меблi та приладдя - 11 

тис.грн., машини та обладнання - 159 тис.грн., iншi необоротнi матерiальнi активи - 153 тис.грн. 

Основнi засоби розташованi за адресою: 01135, Україна, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 69. 

 

Товариство не має фiнансових iнвестицiй та не планує їх здiйснювати. Не плануються i будь-якi 

значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю.  

 

Дiяльнiсть Товариства безпосередньо не повя'зане з впливом на екологiю. 

 

Фактiв вiдчуження протягом звiтного року активiв в обсязi, що згiдно Статуту Товариства, 

рахується значним та фактiв  купiвлi-продажу не було. 

 

В найближчих планах Товариство не має намiрiв здiйснювати капiтальне будiвництво, значне 

розширення або удосконалення основних засобiв. 

 

Дiяльнiсть Товариства безпосередньо не пов'язана з впливом на екологiю. 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 



Залежностi дiяльностi Товариства вiд законодавчих або економiчних обмежень проявляється 

насамперед в ризику виникнення у Товариства фiнансових втрат (збиткiв) внаслiдок 

невиконання в повному обсязi або неповного виконання контрагентом своїх фiнансових 

зобов'язань перед Товариством вiдповiдно до умов договору. Також негативно на дiяльнiсть 

Товариства впливають такi фактори, як: 

- нормативно-правова база, що часто змiнюється;; 

- ринкова та фiнансова невизначенiсть, яка призводить до зниження iндексу споживчих настроїв 

потенцiйних клiєнтiв; 

- конкуренцiя на ринку фiнансових послуг, яка проявляється у демпiнгу тарифiв, високих 

комiсiйних винагородах, координованих дiях, що веде до втрати частини ринку; 

- збiльшення випадкiв шахрайства, у першу чергу в iнформацiйних технологiях та засобах 

електронних комунiкацiй. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Полiтика щодо фiнансування дiяльностi Товариства, достатностi робочого капiталу для 

поточних потреб, пiдтримання лiквiдностi забезпечується шляхом постiйної наявностi коштiв, 

необхiдних для виконання усiх зобов'язань у визначенi термiни. Товариство забезпечує 

наявнiсть достатнiх грошових коштiв на вимогу для оплати очiкуваних операцiйних витрат на 

перiод до 3-х мiсяцiв, включаючи обслуговування фiнансових зобов'язань; це не поширюється 

на екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, такi, як стихiйне лихо. Полiтики 

лiквiдностi Товариства перевiряється i затверджується управлiнським персоналом. 

 

Товариство не приймає участi в будь-яких операцiях з використанням похiдних фiнансових 

iнструментiв.  

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

В Емiтента вiдсутнi укладенi, але ще не виконаних договори (контракти). 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiя подальшої дiяльностi Товариства на найближчий рiк полягає в подальшому розвитку 

та розширеннi операцiї вiдповiдно до основної дiяльностi та отриманих лiцензiй,  розширення 

спектру операцiй,  розширення мережi регiональних вiддiлень, розширення учасникiв платiжної 

системи "AVERS № 1". 

 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Iнновацiйна дiяльнiсть Компанiї полягає в розробцi та впровадженнi мiжнародної платiжної 

системи "AVERS №1",  в узгодженнi змiни до правил мiжнародної платiжної системи "AVERS 

№1". Компанiя є єдиною платiжною органiзацiєю мiжнародної платiжної системи "AVERS №1". 

Витрати, пов'язанi iз  впровадженням цiєї системи,  складаються з витрат на розробку та 

удосконалення програмного забезпечення, у  2020 роцi  склали 105 тис.грн.. 

 

 



 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Iншу iнформацiю, щодо фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства, у тому числi 

iнформацiя про результати та аналiз господарювання за останнi три роки можна отримати на 

офiцiйному сайтi Товариства http://avers1.com в роздiлi "Про компанiю/ Фiнансова звiтнiсть". 

 

 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Правлiння Колегiальний виконавчий орган: 
Голова Правлiння 

Заступник голови Правлiння - член 

правлiння 
Головний бухгалтер - член правлiння 
Директор департаменту фiнансового 

монiторингу - член правлiння 

Голова Правлiння    - Макарчук 
Олександр Михайлович 

Заступник голови Правлiння - Олiйник 

Тетяна Сергiївна 
Головний бухгалтер - Єрмоленко 

Жанна Юрiївна 
Директор департаменту фiнансового 

монiторингу - Нiконенко Олексiй 

Дмитрович 
Наглядова рада Контролюючий орган:  

Голова Наглядової ради 
Член Наглядової ради 

Член наглядової ради (незалежний 
директор) 

Голова Наглядової ради  - Бойко Олег 
Васильович 

Член Наглядової ради  - Дiдик Сергiй 

Євгенович 
Член наглядової ради (незалежний 

директор) - Гуменюк Вiталiй 

Васильович 
Загальнi збори 

акцiонерiв 
Акцiонери вiдповiдно до iнформацiї 

Комiсiї по цiнним паперам та 

фонжовому ринку.  

Бойко Олег Васильович 
Бойко Василь Васильович 

Бойко Юлiя Савелiвна 
 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 
Рік 

народ

ження 
Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Правлiння 
Макарчук Олександр 

Михайлович 
1978 

повна вища, 

Харкiвський 
нацiональний 

унiверситет iм. В.Н. 

Каразiна в 2000 роцi 
по спецiальностi 

"фiнанси та кредит" 

21 

ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА 
БАНК", 34819265, Член 

Правлiння, заступник Голови 

Правлiння з 25.04.2017 р.  по 
28.12.2017 р. 

16.02.2018, 
необмежений 

Опис: 
Вiдповiдає вимогам встановлених до посадових осiб фiнансових установ, має бездоганну дiлову репутацiю. Не погашеної не знятої судимостi не 
має, до кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався.   

2 

Головний бухгалтер, 

Член правлiння 
Олiйник Тетяна Сергiївна 1963 

повна вища, 

Тернопiльська 
академiя народного 

господарства в 2005 

роцi по спецiальностi 
"облiк i аудит" 

37 
АТ "ФК "АВЕРС", 34819265, 

Заступник Голови правлiння, 
Член правлiння 

04.03.2021, 

необмежений 

Опис: 
Вiдповiдає вимогам встановлених до посадових осiб фiнансових установ, має бездоганну дiлову репутацiю. Не погашеної не знятої судимостi не 
має, до кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався.   

3 

Директор департаменту 

фiнансового 
монiторингу 

Нiконенко Олексiй 

Дмитрович 
1991 

повна вища, 2012 - 

2013 Криворiзький 

факультет 
Нацiонального 

унiверситету 

"Одеська юридична 
академiя", 

"Правознавство". 

8 

ТОВ "ФК МАГНАТ", 
39859339, Провiдний 

спецiалiст юридичного 

вiддiлу 

15.11.2019, 

необмежений 

Опис: 
Вiдповiдає вимогам встановлених до посадових осiб фiнансових установ, має бездоганну дiлову репутацiю. Не погашеної не знятої судимостi не 

має, до кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався.   
4 Голова Наглядової ради Бойко Олег Васильович 1971 повна вища, 23 ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА 02.12.2019, 3 



Київський 

нацiональний 
унiверситет iменi 

Тараса Шевченка в 

1994  роцi по 
спецiальностi 

"Правознавство" 

БАНК", 34819265, Голова 

Спостережної ради з 
22.08.2016 р. по 28.12.2017 р.  

Посадова особа являється 

акцiонером Емiтента. 

роки 

Опис: 
Вiдповiдає вимогам встановлених до посадових осiб фiнансових установ, має бездоганну дiлову репутацiю. Не погашеної не знятої судимостi не 

має, до кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався.   

5 

Член Наглядової ради Дiдик Сергiй Євгенович 1982 

повна вища, 

Нацiональна 
юридична академiю 

iменi Ярослава 

Мудрого в 2005 роцi 
по спецiальностi 

"Правознавство 

17 

ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА 
БАНК", 34819265, Член 

Спостережної Ради ПАТ 

"КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" 
з 09.07.2015 р. по 28.12.2017 . 

Посадова особа являється 

представником групи 
акцiонерiв Емiтента.  

02.12.2019, 3 
роки 

Опис: 
Вiдповiдає вимогам встановлених до посадових осiб фiнансових установ, має бездоганну дiлову репутацiю. Не погашеної не знятої судимостi не 
має, до кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався.   

6 

Член Наглядової ради Гуменюк Вiталiй Васильович 1980 

повна вища, в 2005 

роцi закiнчив 

Нацiональну 
академiю внутрiшнiх 

справ України за 

спецiальнiстю 
"Правознавство" 

17 

ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА 

БАНК, 34819265, Член 

Спостережної Ради ПАТ 
"КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" 

з 09.07.2015 р. по 28.12.2017 

р. Посадова особа являється 
незалежним директором. 

02.12.2019, 3 

роки 

Опис: 
Вiдповiдає вимогам встановлених до посадових осiб фiнансових установ, має бездоганну дiлову репутацiю. Не погашеної не знятої судимостi не 
має, до кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався.  

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 
Голова Наглядової ради Бойко Олег Васильович 11 536 80

0 
87,4 11 536 800 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

    

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 
Бойко Олег Васильович 87,4 

Бойко Василь Васильович 6,3 
Бойко Юлiя Савелiвна 6,3 

Усього 100 
 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Емiтент планує на подальший розвиток шляхом вдосконалення та  розширення своїй дiяльностi. 

Насамперед, це подальший розвиток мiжнародної платiжної системи "AVERS №1". Товариство 

є єдиною платiжною органiзацiєю цiєї системи (Свiдоцтво №33 вiд 23.03.2017; №40 вiд 

11.01.2019; №45 вiд 03.01.2020 р.). Учасниками цiєї системи на даний час є 23 юридичнi особи - 

небанкiвськi фiнансовi установи, резиденти та не резиденти з України, Iзраїлю, Чеської 

Республiки.  В найближчих планах Товариства охоплення платiжною системою "АВЕРС№1" 

нових учасникiв, як в Українi так ї за її межами, зокрема в таких країнах як Республiка Молдова, 

Польща, Грузiя, Вiрменiя. Є попереднi домовленостi з банками та фiнансовими установами 

Iталiї, Iспанiї, Грецiї, Канади. 

 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

Товариство має розгалужену мережу вiддiлень в рiзних регiонах України.  Протягом звiтного 

перiоду Емiтент розширив мережу  пунктiв надання послуг обмiну валют.  

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Товариство  не здiйснює операцiї з деривативами та  похiдними цiнними паперами.  

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Управлiння ризиками є невiд'ємною частину дiяльностi Товариства.   Товариство здiйснює 

управлiння фiнансовими ризиками. Основними фiнансовими ризиками є  цiновий ризик, 



кредитний ризик, ризик лiквiдностi. 

Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти для управлiння ризиками, що 

виникають внаслiдок змiни процентних ставок, а також кредитного ризику та ризику 

лiквiдностi. 

Товариство не приймає участi в будь-яких операцiях з використанням похiдних фiнансових 

iнструментiв. Загальна програма управлiння ризиками направлена на вiдстежування динамiки 

фiнансового ринку України i зменшення його потенцiйного негативного впливу на результати 

дiяльностi Товариства. 

 

Детальнiше процес контролю та управлiння ризиками, на яки наражається дiяльнiсть Товариства 

описано у рiчної фiнансової звiтностi та у звiтi про корпоративне управлiння Товариства.  

 

 

 

Цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають 

унаслiдок процентного, пайового, валютного чи товарного ризикiв). Метою управлiння цим 

ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового ризику в прийнятих межах з 

одночасно оптимiзацiєю прибутковостi  операцiй. 

 

Кредитний ризик - ризик виникнення у Товариства фiнансових втрат (збиткiв) внаслiдок 

невиконання в повному обсязi або неповного виконання контрагентом своїх фiнансових 

зобов'язань перед Товариством вiдповiдно до умов договору. Управлiння кредитним ризиком, 

здiйснюється у вiдповiдностi до полiтики, процедур та системи контролю, встановленими 

Товариство.  

 

Ризик лiквiдностi - ризик виникнення збиткiв у зв'язку з неможливiстю своєчасного виконання 

ним в повному обсязi своїх фiнансових зобов'язань, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат, 

внаслiдок вiдсутностi достатнього обсягу високолiквiдних активiв. Товариство здiйснює 

управлiння лiквiднiстю шляхом забезпечення постiйної наявностi коштiв, необхiдних для 

виконання усiх зобов'язань у визначенi термiни. Полiтики лiквiдностi затверджується та 

контролюється керiвництвом Товариства. 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають 

унаслiдок процентного, пайового, валютного чи товарного ризикiв). Метою управлiння цим 

ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового ризику в прийнятих межах з 

одночасно оптимiзацiєю прибутковостi  операцiй. 

Кредитний ризик - ризик виникнення у Товариства фiнансових втрат (збиткiв) внаслiдок 

невиконання в повному обсязi або неповного виконання контрагентом своїх фiнансових 

зобов'язань перед Товариством вiдповiдно до умов договору. Розмiр збиткiв у цьому випадку 

пов'язаний iз сумою невиконаного зобов'язання. 

Ризик лiквiдностi - ризик виникнення збиткiв у Товариства у зв'язку з неможливiстю 

своєчасного виконання ним в повному обсязi своїх фiнансових зобов'язань, не зазнавши при 

цьому неприйнятних втрат, внаслiдок вiдсутностi достатнього обсягу високолiквiдних активiв. 

Ризик лiквiдностi iснує тодi, коли iснує розбiжнiсть у строках виплат за активами i 

зобов'язаннями. Для управлiнського персоналу Товариства надзвичайно важливо, щоб строки 

виплат за активами вiдповiдали строкам виплат за зобов'язаннями, процентнi ставки по активах 



вiдповiдали процентним ставкам по зобов'язаннях, а якщо iсную будь-яка невiдповiднiсть, щоб 

вона булла пiд контролем. 

Товариство здiйснює управлiння лiквiднiстю з метою забезпечення постiйної наявностi коштiв, 

необхiдних для виконання усiх зобов'язань у визначенi термiни.  

Управлiння ризиками є невiд'ємною частину стратегiї розвитку Товариства.   Фiнансової 

дiяльностi Товариства притаманнi таки ризики, як цiновий ризик, кредитний ризик, ризик 

лiквiдностi. 

 

Детальнiше процес контролю та управлiння ризиками, на якi наражається дiяльнiсть Товариства 

описано у рiчної фiнансової звiтностi та звiту про корпоративне управлiння Товариства.  

 

 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Власний кодекс корпоративного управлiння затверджено наказом Голови Правлiння  № 62/з  вiд 

12.02. 2020 року.  

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Емiтент не застосовує iнших кодексiв корпоративного управлiння.   

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
          Метою Кодексу є закрiплення  єдиних стандартiв дiяльностi i поведiнки працiвникiв та 

управлiння, спрямованих на пiдвищення прибутковостi, ефективностi дiяльностi Емiтента, 

зокрема закрiплення мiсiї та корпоративних цiнностей ФК; 

  визначення полiтики i правил взаємодiї ФК щодо акцiонерiв,                    

                   iнвесторiв,клiєнтiв, державних органiв, конкурентiв, громадськостi i   

                   засобiв масової iнформацiї; 

  визначення порядку прийняття рiшень у складних етичних ситуацiях i   

                   ситуацiях конфлiкту iнтересiв; 

  розвиток корпоративної культури через повiдомлення цiнностей ФК   

                   всiм працiвникам, орiєнтацiя працiвникiв на єдинi корпоративнi цiлi,  

                   пiдвищення корпоративної iдентичностi; 

  забезпечення усвiдомлення працiвниками  ФК персональної  

                   вiдповiдальностi перед партнерами, клiєнтами i акцiонерами ФК за     

                   виконання своїх посадових обов'язкiв, своєї ролi в реалiзацiї мiсiї  

                    

 

  

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Вiдхилення вiд положень кодексу корпоративного управлiння протягом звiтного перiоду не 

виявлено.  



 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 21.04.2020 

Кворум зборів 93,7 

Опис Питання № 1 "Про обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв 

Товариства." 
Обрати Лiчильну комiсiю Зборiв Товариства у наступному складi: 
Голова лiчильної комiсiї - Леонтьєв Сергiй Федорович;  
Член лiчильної комiсiї - Чигир Оксана Миколаївна. 
 
Питання №2 "Про обрання Голови та секретаря рiчних Загальних зборiв 
Товариства." 
Обрати Головою Зборiв - Макарчука Олександра Михайловича;  
Секретарем Зборiв Товариства - Олiйник Тетяну Сергiївну 
 
Питання № 3 "Про розгляд i прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту 

Виконавчого органу (Правлiння) Товариства за 2019 рiк та затвердження заходiв 
за результатами його розгляду." 
1.Затвердити звiт Виконавчого органу (Правлiння) Товариства про дiяльнiсть за 

2019 рiк. 
2.Затвердити заходи за результатами розгляду звiту Виконавчого органу 

(Правлiння) про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 
2019 рiк. (додаються до протоколу рiчних Загальних зборiв акцiонерiв). 
 
Питання № 4 "Про розгляд i прийняття рiшення за наслiдками розгляду Звiту 
Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами 

його розгляду." 
1.Затвердити звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть за 2019 рiк. 
2.Затвердити заходи за результатами розгляду звiту Наглядової ради про 

результати дiяльностi Товариства за 2019 рiк. (додаються до протоколу рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв). 
 
Питання № 5 "Про розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту Товариства за 2019 рiк 
та затвердження заходiв за результатами його розгляду." 
1.Затвердити висновок зовнiшнього аудиту Товариства за 2019 рiк.  
2. За результатами   розгляду висновку зовнiшнього аудиту Товариства за 2019 
рiк,  прийняти його до уваги у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства у 

2019 роцi та затвердити заходи за результатами його розгляду. (додаються до 

протоколу рiчних Загальних зборiв акцiонерiв).". 
 
Питання № 6 "Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 
2019 рiк." 
1. Затвердити  збиток  Товариства за 2019 рiк в сумi 1 105 483 гривень 79 копiйок 

(один мiльйон сто п'ять тисяч чотириста вiсiмдесят три гривень 79 копiйок). 
2. Збитки отриманi Товариством протягом 2018 року в розмiрi 1 834 299 гривень 

00 копiйок (один мiльйон вiсiмсот тридцять чотири тисячi двiстi дев'яносто 

дев'ять гривень 00 копiйок)  та протягом  2019 року в розмiрi 1 105 483 гривень 79 
копiйок (один мiльйон сто п'ять тисяч чотириста вiсiмдесят три гривень 79 

копiйок), в загальному розмiрi 2 939 782 гривень 79 копiйок (два мiльйона 

дев'ятсот тридцять дев'ять тисяч сiмсот вiсiмдесят двi гривень 79 копiйок)  
покрити за рахунок резервного капiталу сформованого з доходiв отриманих в 



минулих роках. 
 
Питання № 7 "Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк." 
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк. 
 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 



 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)  

 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Бойко Олег Васильович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Голова Наглядової ради: 

1) органiзовує роботу Наглядової ради. 

2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них. 

3) органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує 

зберiгання протоколiв Наглядової ради. 

4) здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом 

Товариства та  Положенням про Наглядову раду.  

 

Дiдик Сергiй Євгенович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

1) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, крiм тих, 

що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та тих 

якi переданi для затвердження виконавчому органу; 

2) прийняття рiшення про проведення рiчних та 

позачергових Загальних зборiв; 

3) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття 

рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до 

порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

Загальних зборiв; 

4) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання 

Загальних зборiв Наглядовою радою; 

5) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 

6) обрання реєстрацiйної комiсiї; 



7) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають 

бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв  та  дати 

складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у 

Загальних зборах; 

8) призначення голови Загальних зборiв (у разi скликання 

Загальних зборiв Наглядовою радою); 

9) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених 

Товариством акцiй; 

10) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших 

цiнних паперiв, крiм акцiй; 

11) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством 

iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

12) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають 

право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати 

дивiдендiв; 

13) затвердження ринкової вартостi майна  Товариства (у тому 

числi акцiй Товариства) ; 

14) обрання та припинення повноважень Голови та членiв 

Правлiння; 

15) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з 

Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх 

винагороди; 

16) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена 

Правлiння вiд здiйснення повноважень та призначення особи, яка 

тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 

17)  створення тимчасових та постiйно дiючих комiтетiв 

Наглядової ради, визначення їх персонального складу, 

повноважень та iнших питань щодо їх функцiонування; 

18) створення пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (або 

призначення внутрiшнього аудитора) ; 

19) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту, затвердження умов трудових договорiв, що 

укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту або 

з внутрiшнiм аудитором, встановлення розмiру їхньої 

винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних 

виплат; 

20) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю; 

21) розгляд звiтiв про перевiрки, проведенi пiдроздiлом 

внутрiшнього аудиту; 

22) створення тимчасових та постiйно дiючих комiтетiв 

Наглядової ради, визначення їх персонального складу, 

повноважень та iнших питань щодо їх функцiонування; 

23) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання 

(опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його 

дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства; 

24) розгляд звiту я та затвердження заходiв за результатами 

його розгляду; 

25) обрання зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) 

Товариства для проведення аудиторської перевiрки за 

результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) 



та визначення умов договору, що укладатиметься з таким 

аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати 

його послуг; 

26) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за 

результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного 

аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття 

рiшення щодо нього; 

27) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-

фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 

28) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких 

юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 

29) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або 

лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв 

Товариства; 

30) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової 

ради  Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

31) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

значного правочину або про попереднє надання згоди на 

вчинення такого правочину, та про надання згоди на вчинення 

правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених  у 

випадках передбачених  Законом України "Про акцiонернi 

товариства"; 

32) визначення ймовiрностi визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати 

дивiдендiв або викупу акцiй; 

33) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна 

Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

34) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної 

установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження 

умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру 

оплати її послуг; 

35) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до  Закону 

України "Про акцiонернi товариства"; 

36) вирiшення iнших питань, що належать до виключної 

компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України "Про 

акцiонернi товариства", iншими нормами права або Статутом 

Товариства.  

 

Гуменюк Вiталiй Васильович X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

1) затвердження внутрiшнiх положень Товариства, крiм тих, 

що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та тих 

якi переданi для затвердження виконавчому органу; 

2) прийняття рiшення про проведення рiчних та 

позачергових Загальних зборiв; 

3) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття 

рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до 

порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

Загальних зборiв; 



4) формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання 

Загальних зборiв Наглядовою радою; 

5) затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 

6) обрання реєстрацiйної комiсiї; 

7) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають 

бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв  та  дати 

складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у 

Загальних зборах; 

8) призначення голови Загальних зборiв (у разi скликання 

Загальних зборiв Наглядовою радою); 

9) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених 

Товариством акцiй; 

10) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших 

цiнних паперiв, крiм акцiй; 

11) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством 

iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

12) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають 

право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати 

дивiдендiв; 

13) затвердження ринкової вартостi майна  Товариства (у тому 

числi акцiй Товариства) ; 

14) обрання та припинення повноважень Голови та членiв 

Правлiння; 

15) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з 

Головою та членами Правлiння, встановлення розмiру їх 

винагороди; 

16) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена 

Правлiння вiд здiйснення повноважень та призначення особи, яка 

тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння; 

17)  створення тимчасових та постiйно дiючих комiтетiв 

Наглядової ради, визначення їх персонального складу, 

повноважень та iнших питань щодо їх функцiонування; 

18) створення пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (або 

призначення внутрiшнього аудитора) ; 

19) призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту, затвердження умов трудових договорiв, що 

укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту або 

з внутрiшнiм аудитором, встановлення розмiру їхньої 

винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних 

виплат; 

20) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю; 

21) розгляд звiтiв про перевiрки, проведенi пiдроздiлом 

внутрiшнього аудиту; 

22) створення тимчасових та постiйно дiючих комiтетiв 

Наглядової ради, визначення їх персонального складу, 

повноважень та iнших питань щодо їх функцiонування; 

23) здiйснення контролю за своєчаснiстю надання 

(опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його 

дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства; 

24) розгляд звiту я та затвердження заходiв за результатами 



його розгляду; 

25) обрання зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) 

Товариства для проведення аудиторської перевiрки за 

результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) 

та визначення умов договору, що укладатиметься з таким 

аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати 

його послуг; 

26) затвердження рекомендацiй Загальним зборам за 

результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного 

аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття 

рiшення щодо нього; 

27) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-

фiнансових групах та iнших об'єднаннях; 

28) вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких 

юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; 

29) вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або 

лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв 

Товариства; 

30) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової 

ради  Законом України "Про акцiонернi товариства", у разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

31) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

значного правочину або про попереднє надання згоди на 

вчинення такого правочину, та про надання згоди на вчинення 

правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених  у 

випадках передбачених  Законом України "Про акцiонернi 

товариства"; 

32) визначення ймовiрностi визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати 

дивiдендiв або викупу акцiй; 

33) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна 

Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з 

ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

34) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної 

установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження 

умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру 

оплати її послуг; 

35) надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до  Закону 

України "Про акцiонернi товариства"; 

36) вирiшення iнших питань, що належать до виключної 

компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Законом України "Про 

акцiонернi товариства", iншими нормами права або Статутом 

Товариства.  

 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

Протягом звiтного перiоду   вiдбулись наступнi засiдання 

Наглядової ради Товариства:  

02.01.2020 Затвердження Положень про Структурнi пiдроздiли 

08.01.2020 Надання фiндопомоги  

09.01.2020 Пiдсумок роботи з боржниками 



застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

16.01.2020 Оголошення тендеру аудит 

16.01.2020 Затвердження  Облiкової полiтики  

28.01.2020 Вiдкриття вiддiлень № 48,105-107 

30.01.2020 Продовження термiну дiї кредиту 

ТОВ"Спецтехнологiя" 

30.01.2020 Надання звiту про роботу аудиту 

12.02.2020 Вiдкриття вiддiлень № 8,13,49,108,109,76 

20.02.2020 Продовження термiну дiї кредиту 

ТОВ"Енергомонтаж" 

27.02.2020 Порука ТОВ "Спецтехнологiя" 

28.02.2020 Вiдкриття вiддiлень № 77-80, 110-111 

28.02.2020 Продовження термiну дiї кредиту 

ТОВ"Спецтехнологiя" 

05.03.2020 Звiльнення аудитора 

10.03.2020 Припинення повноважень Члена правлiння 

20.03.2020 Про скликання Загальних рiч.Зборiв 

23.03.2020 Затвердження Повiдомлення про проведення Зборiв 

акцiонерiв 

23.03.2020 Вiдкриття вiддiлень № 112,114,115,117 

31.03.2020 Затвердження резервiв на 01.04.2020 

06.04.2020 Пiдсумок пров. роботи з боржниками 

08.04.2020 Про змiну адреси вiддiлень № 78,112,114-115 

10.04.2020 Про питання пов'язанi з проведенням  зборiв 

акцiонерiв 

29.04.2020 Про вiдкриття вiддiлень 118-120 

05.05.2020 Про затвердження органiзацiйної структури 

07.05.2020 Про вiдкриття вiддiлень 121-123 

07.05.2020 Положення про структурнi пiдроздiли 

15.06.2020 Про вiдкриття вiддiлень 124-127 

30.06.2020 Продовження термiну дiї кредитного договору 

30.06.2020 Продовження термiну дiї кредититного договору 

30.06.2020 Продовження термiну дiї кредитного договору 

30.06.2020 Затвердження резервiв на 01.07.2020 

01.07.2020 Проведення аналiзу портфеля кредиторiв  

07.07.2020 Про вiдкриття вiддiлень № 128-129,49,51 

15.07.2020 Про вiдкриття вiддiлень № 130-141 

17.08.2020 Про вiдкриття вiддiлень №14 

01.09.2020 Про вiдкриття вiддiлень 

26.09.2020 Надання фiндопомоги 

29.09.2020 Про вiдкриття вiддiлень 

30.09.2020 Затвердження резервiв на 01.10.2020 

01.10.2020 Проведення аналiзу портфеля кредиторiв  

20.10.2020 Про вiдкриття вiддiлень 

02.11.2020 Про вiдкриття вiддiлень 

09.11.2020 Прийняття аудитора 

23.11.2020 Звiльнення аудитора 

03.12.2020 Про вiдкриття вiддiлень 

18.12.2020 Проведення тендеру про надання  аудиторських 

послуг 

30.12.2020 Припинення дiяльностi вiддiлення 

31.12.2020 Затвердження резервiв на 01.01.2021 



31.12.2020 Проведення аналiзу портфеля кредиторiв  

31.12.2020 Змiна процентних ставок за кредитними договорам.  

  

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити)   

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Робота Наглядової ради протягом звiтного перiоду є задовiльною. 

Зауважень щодо дiяльностi контролюючого органу не надходило.  

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Наявнiсть повної  вищої  освiти в галузi права або економiки та 

досвiд роботи у вiдповiднiй галузi. Члени Наглядової ради 

повиннi мати бездоганну дiлову репутацiю. 

X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового  X 



члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
X  

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 

 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Макарчук Олександр 

Михайлович 

Компетенцiя Голови Правлiння: 

органiзовувати  роботу Правлiння Товариства;  

 дiяти вiд iменi Товариства та представляти iнтереси Товариства 

(без довiреностi) у вiдносинах з будь-якими нацiональними та 

iноземними фiзичними та юридичними особами, в усiх 

державних органах та установах, органах мiсцевого 

самоврядування, установах, зокрема, але не виключно в 

Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг, Нацiональному банку України, 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в усiх 

iнших установах, органiзацiях, пiдприємствах незалежно вiд 

форм власностi та пiдпорядкування, товариствах, кооперативних 

та громадських органiзацiях, банкiвських установах, в органах 

нотарiату України, в правоохоронних, контролюючих та судових 

органах влади 

 керувати поточними справами, виконувати рiшення Загальних 

зборiв та Наглядової ради Товариства, представляти iнтереси 

Товариства перед всiма фiзичними та юридичними особами, 

органами державної влади. Голова Правлiння Товариства 

вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Фiнансової компанiю в 

цiлому, координацiю дiяльностi Правлiння Товариства iз  

Наглядовою радою та iншими органами Товариства. Голова 

Правлiння Товариства має право надавати пропозицiї Загальним 

зборам та Наглядовiй радi Товариства за всiма напрямками 

дiяльностi Товариства 

 вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати всi 

юридично значимi дiї з урахуванням вимог чинного 

законодавства та Статуту;  

 пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi 



контракти, здiйснювати iншi юридичнi дiї в межах компетенцiї, 

визначеної Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та 

Наглядової ради Товариства та Положенням про Правлiння 

Товариства в її вiдносинах з усiма державними органами 

України, державними органами iноземних держав, 

нацiональними, iноземними та мiжнародними  юридичними  

особами та фiзичними особами; 

 представляти Фiнансову компанiю у вiдносинах з iншими 

суб'єктами господарської дiяльностi та фiзичними особами як на 

територiї України, так i за її межами; 

 видавати вiд iменi Товариства довiреностi; 

 скликати засiдання Правлiння Товариства, визначати їх порядок 

денний та голосувати на них; 

 розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння Товариства; 

затверджувати штатний розпис Товариства, вносити до нього 

змiни та  доповнення; призначати та звiльняти працiвникiв 

Товариства, окрiм тих, призначення яких належить до 

компетенцiї Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до вимог 

чинного законодавства, в тому числi керiвникiв та головних 

бухгалтерiв вiддiлень, представництв, вживати до них заходи 

заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до 

чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх  актiв 

Товариства; 

 в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i 

давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками 

Товариства, включаючи вiддiлення, представництва; 

пiдписувати вiд iменi Товариства колективний договiр; 

затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; 

вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, 

пiдписувати позови, скарги та всi документи, що стосуються 

судових проваджень, представляти iнтереси Товариства в судах з 

усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй 

особi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд 

позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, 

укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати 

виконавчий документ до стягнення або видавати довiренiсть на 

вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi; 

виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння 

Товариства, Наглядової ради Товариства, Загальних зборiв 

питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної 

дiяльностi Товариства. 

 

Олiйник Тетяна Сергiївна Компетенцiя Правлiння: 

здiйснення  поточного управлiння дiяльнiстю Товариства; 

забезпечення пiдготовки для затвердження Наглядовою радою 

Товариства проектiв бюджету, стратегiї та бiзнес-плану розвитку 

Товариства; 

реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Товариства; 

визначення форми та встановлення порядку монiторингу 

дiяльностi Товариства; 



 реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, 

забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, 

контролю та монiторингу ризикiв; 

 формування  органiзацiйної структури Товариства; 

 розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть 

структурних i вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства згiдно iз 

стратегiєю розвитку Товариства; 

забезпечення безпеки iнформацiйних систем Товариства i систем, 

що застосовуються для зберiгання активiв; 

iнформування Наглядової ради Товариства про показники 

дiяльностi Товариства, виявленi порушення законодавства, 

внутрiшнiх положень та про будь-яке погiршення фiнансового 

стану або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що 

виникають у ходi дiяльностi Товариства; 

пiдготовка матерiалiв i документiв та надання всiєї необхiдної 

iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, яка вимагається чи яка 

буде розглядатись Загальними зборами або Наглядовою радою 

Товариства; 

органiзацiя виконання рiшень Наглядової ради Товариства i 

Загальних зборiв акцiонерiв; 

затвердження полiтик, правил, процедур та iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства щодо встановлення внутрiшнього 

порядку дiяльностi Товариства, пiдготовки та обiгу документiв, 

взаємовiдношень з клiєнтами тощо, крiм тих, затвердження яких 

належить до компетенцiї Наглядової ради Товариства та 

Загальних зборiв Товариства;  

органiзацiя перевiрки дiяльностi структурних пiдроздiлiв 

Фiнансової компанiї, дочiрнiх  пiдприємств, фiлiй, вiддiлень i 

представництв; 

забезпечення комерцiйної таємницi; 

прийняття  рiшення про списання з балансу Товариства основних 

засобiв та iнших необоротних активiв, безнадiйної та/або 

неможливої для стягнення заборгованостi;  

прийняття рiшення i надання дозволу на реалiзацiю або списання 

майна, що було прийнято на баланс Товариства в рахунок 

погашення заборгованостi, з урахуванням обмежень 

встановлених Статутом та чинним законодавством України;  

прийняття рiшення про розпорядження майном Товариства, з 

урахуванням обмежень встановлених Статутом та чинним 

законодавством України; 

 вирiшення iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною 

дiяльнiстю Товариства, крiм вирiшення питань, що належать до 

виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та 

Наглядової ради Товариства. 

 

 

Нiконенко Олексiй 

Дмитрович 

Компетенцiя Правлiння: 

здiйснення  поточного управлiння дiяльнiстю Товариства; 

забезпечення пiдготовки для затвердження Наглядовою радою 

Товариства проектiв бюджету, стратегiї та бiзнес-плану розвитку 

Товариства; 



реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Товариства; 

визначення форми та встановлення порядку монiторингу 

дiяльностi Товариства; 

 реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, 

забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, 

контролю та монiторингу ризикiв; 

 формування  органiзацiйної структури Товариства; 

 розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть 

структурних i вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства згiдно iз 

стратегiєю розвитку Товариства; 

забезпечення безпеки iнформацiйних систем Товариства i систем, 

що застосовуються для зберiгання активiв; 

iнформування Наглядової ради Товариства про показники 

дiяльностi Товариства, виявленi порушення законодавства, 

внутрiшнiх положень та про будь-яке погiршення фiнансового 

стану або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що 

виникають у ходi дiяльностi Товариства; 

пiдготовка матерiалiв i документiв та надання всiєї необхiдної 

iнформацiї про дiяльнiсть Товариства, яка вимагається чи яка 

буде розглядатись Загальними зборами або Наглядовою радою 

Товариства; 

органiзацiя виконання рiшень Наглядової ради Товариства i 

Загальних зборiв акцiонерiв; 

затвердження полiтик, правил, процедур та iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства щодо встановлення внутрiшнього 

порядку дiяльностi Товариства, пiдготовки та обiгу документiв, 

взаємовiдношень з клiєнтами тощо, крiм тих, затвердження яких 

належить до компетенцiї Наглядової ради Товариства та 

Загальних зборiв Товариства;  

органiзацiя перевiрки дiяльностi структурних пiдроздiлiв 

Фiнансової компанiї, дочiрнiх  пiдприємств, фiлiй, вiддiлень i 

представництв; 

забезпечення комерцiйної таємницi; 

прийняття  рiшення про списання з балансу Товариства основних 

засобiв та iнших необоротних активiв, безнадiйної та/або 

неможливої для стягнення заборгованостi;  

прийняття рiшення i надання дозволу на реалiзацiю або списання 

майна, що було прийнято на баланс Товариства в рахунок 

погашення заборгованостi, з урахуванням обмежень 

встановлених Статутом та чинним законодавством України;  

прийняття рiшення про розпорядження майном Товариства, з 

урахуванням обмежень встановлених Статутом та чинним 

законодавством України; 

 вирiшення iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною 

дiяльнiстю Товариства, крiм вирiшення питань, що належать до 

виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та 

Наглядової ради Товариства. 

 

 

 

Чи проведені засідання Протягом звiтного перiоду проведено засiдання Правлiння та 



виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

прийнято рiшення: 

02.01.2020 Затвердження Порядку про оприбуткування готiвки 

02.01.2020 Затвердження Положення про техн.стан 

примiщення 

28.07.2020 Затвердження- Правил здiйснення фiнансового 

монiторингу АТ "ФК "АВЕРС, Програм,Методик аналiзу 

28.10.2020 Затвердження- Правил здiйснення фiнансового 

монiторингу АТ "ФК "АВЕРС", Програм,Методик аналiзу. 

 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Дiяльнiсть Правлiння оцiнюється позитивно 

 

Примітки 

  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Документом який регламентує органiзацiю системи управлiння ризиками в Товариствi є 

Положення про управлiння ризиками в АТ"ФК "АВЕРС".  

Товариство розглядає управлiння ризиками, як невiд'ємну складову технологiї проведення всiх 

операцiй, що здiйснюється на пiдставi внутрiшнiх регламентованих документiв (процедур, 

положень, методик тощо). 

Товариство визначає такi основнi фiнансовi ризики: кредитний ризик, ризик лiквiдностi,  

ринковий ризик та не фiнансовi ризики: операцiйно-технологiчний ризик, юридичний ризик. 

Оцiнюючи  ризики, Товариство враховує змiни зовнiшнiх та внутрiшнiх умов дiяльностi, 

наслiдки вiд впровадження нових продуктiв, послуг i процесiв та операцiйнi плани на майбутнє.  

Процес управлiння  кредитним ризиком  заснований  на оцiнку iндивiдуального кредитного 

ризику. Основними елементами управлiння кредитним ризиком є оцiнка ризику який 

проявляється у очiкуваних кредитних збитках за активом. Джерелом кредитного ризику є  

заборгованiсть перед Товариством по операцiях, яким притаманний кредитний ризик. 

Управлiння кредитним ризиком є: формування резервiв на покриття можливих збиткiв вiд 

операцiй, яким притаманний кредитний ризик; лiмiтування /обмеження концентрацiй ризику, 

страхування, формування ефективної цiнової полiтики, диверсифiкацiя кредитного портфеля, 

передача ризику, забезпечення кредитних операцiй.  

Управлiння лiквiднiстю проводиться двома способами: управлiння активами та управлiння 

лiквiдними залученими коштами. Алгоритм управлiння та контролю ризику лiквiдностi, 

базується на принципi розрахунку абсолютного та вiдносного розриву мiж потоками активiв i 

пасивiв у вiдповiднi строки, аналiз  стабiльної частини поточних активiв та строкових активiв.  

Ринковий ризик контролюється за  рахунок вiдстеження кон'юнктури  ринку, фiнансових ринкiв 

прогнозування та оперативного реагування на їх змiну.  

 Управлiння операцiйно-технологiчним ризиком досягається впровадженням системи чiткого 

делегування повноважень, розподiлу обов'язкiв, розподiлу повноважень окремих структурних 

пiдроздiлiв та працiвникiв при виконаннi всiх операцiй з обмеженим доступом у операцiйну 

систему, проведення регулярного аудиту операцiй та процесiв.  

Юридичний ризик контролюється за рахунок суворого дотриманням Товариством вимог 

законодавства, договiрних зобов'язань Товариства, недопущенням правових помилок при 

провадженнi професiйної дiяльностi. 



Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику й нагляд за 

тим, щоб цi лiмiти не перевищувались. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має 

на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що 

спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв. 

До процесу управлiння ризиками у Товариства залучено всi види бiзнесу, якi впливають на 

параметри цих ризикiв. Управлiння ризиками  здiйснюється на всiх рiвнях вiд вищого 

керiвництва до рiвня, на якому цi ризики безпосередньо приймаються.  

Товариство прагне i в подальшому вдосконалювати систему  управлiння  ризиками та 

впроваджувати новiтнi технологiї управлiння вiдповiдно до специфiки дiяльностi.  

Крiм того в Товариствi при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, 

вони включають в себе такi елементи, як: 

1. бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 

2. бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 

3. аудит та контроль  (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, 

перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне 

опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння 

Товариством. 

Метою управлiння ризиками, якi виникають в процесi професiйної  дiяльностi Товариства є їх 

мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв.  

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови так ні ні ні 



та членів виконавчого органу 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні ні ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так ні ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  ні 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 



регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  



 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Бойко Олег Васильович 2608913738 87,4 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

13 200 000 0 Обмеження прав участi та 

голосування акцiонерiв на 

загнальних зборах вiдсутнi. 

30.12.1899 

Опис Обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загнальних зборах 

вiдсутнi. 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

      Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами   строком на 3 роки.  До 

складу Наглядової ради обираються  акцiонери  Товариства або особи якi представляють їхнi 

iнтереси  та незалежнi директори.Обрання членiв Наглядової ради Товариства  здiйснюється без 

застосування кумулятивного голосування. Голосування з питання обрання членiв Наглядової 

ради проводиться бюлетенями одночасно за весь список кандидатiв простим голосуванням. 

       Наглядова рада Товариства здiйснює свої повноваження до обрання нового складу 

Наглядової ради Товариства. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його 

обрання Загальними зборами.  У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера, 

повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової 

ради набуває повноважень, з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд 

акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради Товариства. 

Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства визначається даним Статутом  i становить три 

особи. Кiлькiсть незалежних директорiв  в складi Наглядової ради  - 1 (одна) особа.  



       Правлiння Товариства є колегiальним  виконавчим органом Товариства, який здiйснює 

поточне керiвництво дiяльнiстю Товариства,  несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть її роботи 

згiдно з принципами та порядком установленими чинним законодавством, Статутом та 

внутрiшнiми положеннями Товариства.   Правлiння Товариства складається з Голови Правлiння 

та не менше як з 2 (двох) членiв Правлiння.  

Голова Правлiння є керiвником Товариства. Голова Правлiння має вiдповiдати вимогам до 

керiвникiв фiнансових установ встановлених  нормативними актами якi регулюють дiяльнiсть 

Товариства. Вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу в Товариствi та 

Головний бухгалтер Товариства входять до складу Правлiння за посадою. Вiдповiдальний 

працiвник за проведення фiнансового монiторингу має вiдповiдати вимогам встановленим 

чинним законодавством до осiб вiдповiдальних за проведення фiнансового монiторингу. 

Головний бухгалтер має вiдповiдати вимогам встановленим чинним законодавством до 

головних бухгалтерiв фiнансових установ. До складу  Правлiння може входити фiзична особа, 

яка має вищу освiту за вiдповiдною спецiальнiстю, достатнiй квалiфiкацiйний рiвень та 

бездоганну дiлову репутацiю. 

      Рiшення про призначення та вiдкликання Голови i членiв Правлiння Товариства приймається 

Наглядовою радою Товариства. Засiдання Наглядової ради Товариства, до порядку денного 

якого буде включене питання про обрання Голови Правлiння, його членiв, та/або припинення їх 

повноважень, має бути проведене шляхом безпосередньої наради. 

 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Голова Наглядової ради Товариства: 

органiзовує роботу Наглядової ради Товариства. 

скликає засiдання Наглядової ради Товариства та головує на них. 

органiзовує на засiданнях ведення протоколу, забезпечує зберiгання протоколiв Наглядової ради 

Товариства. 

здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом, Положенням про Наглядову раду 

Товариства.  

До виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства належить:  

затвердження внутрiшнiх положень Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв та тих якi переданi для затвердження виконавчому органу; 

прийняття рiшення про проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв; 

пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про 

включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

Загальних зборiв; 

формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою; 

затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 

обрання реєстрацiйної комiсiї; 

визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних зборiв  та  дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних 

зборах; 

 призначення голови Загальних зборiв (у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою 

Товариства); 

прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 

прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв; 

затвердження ринкової вартостi майна  Товариства (у тому числi акцiй Товариства) ; 



обрання та припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства; 

затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння, 

встановлення розмiру їх винагороди; 

прийняття рiшення про вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення повноважень 

та призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння 

 створення тимчасових та постiйно дiючих комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення їх 

персонального складу, повноважень та iнших питань щодо їх функцiонування; 

 створення пiдроздiлу внутрiшнього аудиту (або призначення внутрiшнього аудитора) ; 

призначення i звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, затвердження умов 

трудових договорiв, що укладаються з працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту або з 

внутрiшнiм аудитором, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та 

компенсацiйних виплат; 

визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його 

дiяльнiстю; 

розгляд звiтiв про перевiрки, проведенi пiдроздiлом внутрiшнього аудиту; 

створення тимчасових та постiйно дiючих комiтетiв Наглядової ради Товариства, визначення їх 

персонального складу, повноважень та iнших питань щодо їх функцiонування; 

здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної 

iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства; 

розгляд звiту Правлiння та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 

обрання зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської 

перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення 

умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення 

розмiру оплати його послуг; 

затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього 

незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; 

вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях; 

вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю 

та лiквiдацiю; 

вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 

вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради  Законом України "Про 

акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 

прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє 

надання згоди на вчинення такого правочину, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз 

заiнтересованiстю у випадках, передбачених  у випадках передбачених  Законом України "Про 

акцiонернi товариства"; 

визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

 прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi 

послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її 

послуг; 

надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до  Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз 

Законом України "Про акцiонернi товариства", iншими нормами права  або цим Статутом.  

Питання, якi належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства не можуть 

вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв акцiонерiв,  за винятком 

випадкiв, встановлених законом.  



 

До iнших повноважень Наглядової ради Товариства належить  

затвердження стратегiї розвитку, бiзнес-плану Товариства вiдповiдно до основних напрямiв 

дiяльностi, визначених Загальними зборами; 

затвердження бюджету Фiнансової компанiї; 

затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також 

перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; 

затвердження органiзацiйної структури Фiнансової компанiї. 

 

 

Компетенцiя Голови Правлiння: 

органiзовувати  роботу Правлiння Товариства;  

 дiяти вiд iменi Товариства та представляти iнтереси Товариства (без довiреностi) у вiдносинах з 

будь-якими нацiональними та iноземними фiзичними та юридичними особами, в усiх державних 

органах та установах, органах мiсцевого самоврядування, установах, зокрема, але не виключно в 

Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, 

Нацiональному банку України, Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в усiх 

iнших установах, органiзацiях, пiдприємствах незалежно вiд форм власностi та 

пiдпорядкування, товариствах, кооперативних та громадських органiзацiях, банкiвських 

установах, в органах нотарiату України, в правоохоронних, контролюючих та судових органах 

влади 

 керувати поточними справами, виконувати рiшення Загальних зборiв та Наглядової ради 

Товариства, представляти iнтереси Товариства перед всiма фiзичними та юридичними особами, 

органами державної влади. Голова Правлiння Товариства вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть 

Фiнансової компанiю в цiлому, координацiю дiяльностi Правлiння Товариства iз  Наглядовою 

радою та iншими органами Товариства. Голова Правлiння Товариства має право надавати 

пропозицiї Загальним зборам та Наглядовiй радi Товариства за всiма напрямками дiяльностi 

Товариства 

 вчиняти вiд iменi Товариства правочини та здiйснювати всi юридично значимi дiї з 

урахуванням вимог чинного законодавства та Статуту;  

 пiдписувати будь-якi договори та зовнiшньоекономiчнi контракти, здiйснювати iншi юридичнi 

дiї в межах компетенцiї, визначеної Статутом Товариства, рiшеннями Загальних зборiв та 

Наглядової ради Товариства та Положенням про Правлiння Товариства в її вiдносинах з усiма 

державними органами України, державними органами iноземних держав, нацiональними, 

iноземними та мiжнародними  юридичними  особами та фiзичними особами; 

 представляти Фiнансову компанiю у вiдносинах з iншими суб'єктами господарської дiяльностi 

та фiзичними особами як на територiї України, так i за її межами; 

 видавати вiд iменi Товариства довiреностi; 

 скликати засiдання Правлiння Товариства, визначати їх порядок денний та голосувати на них; 

 розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння Товариства; 

затверджувати штатний розпис Товариства, вносити до нього змiни та  доповнення; призначати 

та звiльняти працiвникiв Товариства, окрiм тих, призначення яких належить до компетенцiї 

Наглядової ради Товариства, вiдповiдно до вимог чинного законодавства, в тому числi 

керiвникiв та головних бухгалтерiв вiддiлень, представництв, вживати до них заходи заохочення 

та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та 

внутрiшнiх  актiв Товариства; 

 в межах своєї компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов'язковi для 

виконання всiма працiвниками Товариства, включаючи вiддiлення, представництва; 

пiдписувати вiд iменi Товариства колективний договiр; 

затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства; 

вживати заходи по досудовому врегулюванню спорiв, пiдписувати позови, скарги та всi 



документи, що стосуються судових проваджень, представляти iнтереси Товариства в судах з 

усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi повнiстю або 

частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов, змiнювати предмет позову, 

укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати виконавчий документ до стягнення 

або видавати довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй iншiй особi; 

виносити у встановленому порядку на розгляд Правлiння Товариства, Наглядової ради 

Товариства, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 

виконувати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi Товариства. 

 

Компетенцiя Правлiння: 

здiйснення  поточного управлiння дiяльнiстю Товариства; 

забезпечення пiдготовки для затвердження Наглядовою радою Товариства проектiв бюджету, 

стратегiї та бiзнес-плану розвитку Товариства; 

реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Товариства; 

визначення форми та встановлення порядку монiторингу дiяльностi Товариства; 

 реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, забезпечення впровадження процедур 

виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв; 

 формування  органiзацiйної структури Товариства; 

 розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i вiдокремлених пiдроздiлiв 

Товариства згiдно iз стратегiєю розвитку Товариства; 

забезпечення безпеки iнформацiйних систем Товариства i систем, що застосовуються для 

зберiгання активiв; 

iнформування Наглядової ради Товариства про показники дiяльностi Товариства, виявленi 

порушення законодавства, внутрiшнiх положень та про будь-яке погiршення фiнансового стану 

або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi дiяльностi 

Товариства; 

пiдготовка матерiалiв i документiв та надання всiєї необхiдної iнформацiї про дiяльнiсть 

Товариства, яка вимагається чи яка буде розглядатись Загальними зборами або Наглядовою 

радою Товариства; 

органiзацiя виконання рiшень Наглядової ради Товариства i Загальних зборiв акцiонерiв; 

затвердження полiтик, правил, процедур та iнших внутрiшнiх документiв Товариства щодо 

встановлення внутрiшнього порядку дiяльностi Товариства, пiдготовки та обiгу документiв, 

взаємовiдношень з клiєнтами тощо, крiм тих, затвердження яких належить до компетенцiї 

Наглядової ради Товариства та Загальних зборiв Товариства;  

органiзацiя перевiрки дiяльностi структурних пiдроздiлiв Фiнансової компанiї, дочiрнiх  

пiдприємств, фiлiй, вiддiлень i представництв; 

забезпечення комерцiйної таємницi; 

прийняття  рiшення про списання з балансу Товариства основних засобiв та iнших необоротних 

активiв, безнадiйної та/або неможливої для стягнення заборгованостi;  

прийняття рiшення i надання дозволу на реалiзацiю або списання майна, що було прийнято на 

баланс Товариства в рахунок погашення заборгованостi, з урахуванням обмежень встановлених 

Статутом та чинним законодавством України;  

прийняття рiшення про розпорядження майном Товариства, з урахуванням обмежень 

встановлених Статутом та чинним законодавством України; 

 вирiшення iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства, крiм 

вирiшення питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та 

Наглядової ради Товариства. 

 

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 



підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
Ми перевiрили вiдповiднiсть iнформацiї, вказаної в роздiлi "Звiту про корпоративне управлiння" 

Звiту керiвництва Товариства пунктам 1-4 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та 

фондовий ринок" вiд 23.02.2006 №3480-IV, а саме:  

" посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується Товариство; 

" пояснення Товариства, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння вiн 

вiдхиляється i причини таких вiдхилень; 

" iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на 

зборах рiшень; 

" персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу Товариства, 

їхнiх комiтетiв, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них 

рiшень. 

Ми також перевiрили iнформацiю зазначену в пунктах 5-9 роздiлу "Звiт про корпоративне 

управлiння" Звiту керiвництва Товариства, щодо яких висловлюємо свою думку: 

" опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками; 

" перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

Товариства; 

" iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних 

зборах Товариства; 

" порядок призначення та звiльнення посадових осiб Товариства; 

" повноваження посадових осiб Товариства. 

На нашу думку iнформацiя, що викладена в  пунктах 5-9 роздiлу "Звiт про корпоративне 

управлiння" Звiту керiвництва Товариства розкрито у достатньому обсязi та вiдповiдає 

фiнансовiй звiтностi та застосовним нормативно правовим вимогам. 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
1) Мета провадження дiяльностi фiнансової установи. 

Метою дiяльностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС"  

(надалi також - АТ "ФК "АВЕРС", Товариство) є одержання прибутку шляхом надання 

фiнансових послуг. Товариство являється правонаступником та володiльцем всiх прав i 

обов'язкiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК 

 

2) Дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з посиланням 

на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року. 

Кодекс корпоративного управлiння в АТ "ФК "АВЕРС" не затверджувався, в зв'язку з 

вiдсутнiстю законодавчої вимоги про необхiднiсть такого внутрiшнього документу. При цьому 

Товариством здiйснюється управлiння вiдповiдно до законодавчих вимог встановлених для 

приватних акцiонерних товариств та для небанкiвських  фiнансових установ. 

 

3) Власники iстотної участi (в тому числi особи, що здiйснюють контроль за фiнансовою 

установою), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк.  

Власниками iстотної участi та особою яка здiйснює контроль за   АТ "ФК "АВЕРС" є Бойко 

Олег Васильович. Власник iстотної участi вiдповiдає вимогам встановленим законодавством до 

осiб якi мають iстотну участь  у фiнансовiй установi та здiйснюють контроль за дiяльнiстю 

фiнансової установи. Зокрема Бойко О.В. є резидентом України, судимостi не має, має 

бездоганну дiлову репутацiю. Джерела походження коштiв за рахунок яких сформовано 

статутний капiтал Товариства є належним чином пiдтвердженими. 

Протягом 2020 року змiн у складi власникiв iстотної участi не вiдбувалось. 



 

4) Склад наглядової ради фiнансової установи та його змiну за рiк, у тому числi утворенi нею 

комiтети. 

Наглядова рада Товариства  складається  з трьох членiв, один з яких являється незалежним 

директором. Протягом звiтного перiоду змiн у складi Наглядової ради не вiдбувалося. Протягом 

2020 року Наглядова рада Товариства   здiйснювала повноваження в наступному складi: 

- Бойко Олег Васильович - Голова Наглядової ради; 

- Дiдик Сергiй Євгенович - член Наглядової ради; 

- Гуменюк Вiталiй Васильович -  член Наглядової ради.     

Наглядовою радою АТ "ФК "АВЕРС" комiтети не створювалися. 

 

5) Склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiну за рiк.  

Виконавчим органом АТ "ФК "АВЕРС" є Правлiння.  

На початок 2020 року  Правлiння Товариства здiйснювало повноваження в наступному складi: 

- Макарчук Олександр Михайлович - Голова Правлiння; 

- Кортнєва Олена Валерiївна - Заступник Голови Правлiння; 

- Олiйник Тетяна Сергiївна - Член Правлiння; 

- Єрмоленко Жанна Юрiївна - Член Правлiння, Головний бухгалтер; 

- Нiконенко Олексiй Дмитрович - Член Правлiння, Директор Департаменту фiнансового 

монiторингу, аналiзу та контролю. 

 

 Протягом 2020 року змiн у складi Правлiння Товариства вiдбулися наступнi змiни: 

Рiшенням Наглядової ради АТ "ФК АВЕРС" (Протокол № 11/2020 вiд 11.03.2020 р.) припинено 

повноваження члена Правлiння Кортнєвої Олени Валерiївни на посадi Заступника Голови 

Правлiння АТ "ФК "АВЕРС" з 11.03. 2020 року. Рiшення обгрунтоване звiльненням посадової 

особи за власним бажанням.  

З урахуванням зазначених змiн, станом на кiнець 2020 року Правлiння Товариства виконувало 

функцiї в наступному складi: 

- Макарчук Олександр Михайлович - Голова Правлiння; 

- Олiйник Тетяна Сергiївна - Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння 

- Єрмоленко Жанна Юрiївна - Член Правлiння, Головний бухгалтер; 

- Нiконенко Олексiй Дмитрович - Член Правлiння, Директор Департаменту фiнансового 

монiторингу, аналiзу та контролю. 

 

6) Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи 

внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам 

фiнансових послуг. 

Протягом 2020 року фактiв порушення членами Наглядової ради та/або Правлiнням  фiнансової 

установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або 

споживачам фiнансових послуг, не було. 

 

7) Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, 

в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу. 

Вiдповiдно до Постанови НКЦПФР вiд 23.07.2020 року, до АТ "ФК "АВЕРС" застосовано 

санкцiю у виглядi попередження на пiдставi пункту 5 статтi 8 Закону України "Про державне 

регулювання ринку цiнних паперiв в Українi". 

До Наглядової ради та  Правлiння АТ "ФК "АВЕРС" протягом 2020 роцi заходи впливу не 

застосовувалися. 

 

8) Розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи. 

Члени Наглядової ради протягом 2020 року виконували свої функцiї на безоплатнiй основi, у 



звiтному перiодi винагороди не отримували.  

Члени виконавчого органу  протягом 2020  року отримали винагороду у виглядi заробiтної плати 

в загальному розмiрi 1 677 тис. гривень. 

 

9) Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть фiнансової установи протягом року.  

Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства  протягом 2020 року, 

були:  

Ризик виникнення у Фiнансової компанiї фiнансових втрат (збиткiв) внаслiдок невиконання в 

повному обсязi або неповного виконання контрагентом своїх фiнансових зобов'язань перед 

Фiнансовою компанiєю вiдповiдно до умов договору. Розмiр збиткiв у цьому випадку пов'язаний 

iз сумою невиконаного зобов'язання. Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв'язку iз 

дебiторською заборгованiстю. 

 

Крiм цього на початку 2020 року у свiтi став швидко поширюватися короновiрус  (COVID-19), 

що призвело до того, що Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я  ("ВООЗ") у березнi 2020 року 

оголосила  про початок пандемiї. Заходи, якi вживають багато країн  для стримування 

поширення  COVID-19, призводять до значних операцiйних складнощiв для багатьох компанiй i 

завдають iстотного впливу на свiтовi фiнансовi  ринки. Оскiльки ситуацiя швидко розвивається, 

COVID-19 може iстотно вплинути на дiяльнiсть багатьох компанiй у рiзних секторах економiки, 

включно, але  не обмежуючись, порушенням операцiйної дiяльностi у результатi призупинення 

або закриття виробництва, порушенням ланцюгiв постачань, карантином персоналу, зниженням 

попиту та труднощами з отриманням фiнансування. Окрiм того, Товариство може 

зiштовхнутися з iще бiльшим впливом  COVID-19 у результатi його негативного впливу на 

глобальну економiку та основнi фiнансовi ринки. Iстотнiсть впливу COVID-19 на дiяльнiсть 

Товариства великою мiрою залежить вiд тривалостi та поширення впливу  вiрусу на свiтову та 

українську економiку. 

 

10) Наявнiсть у фiнансової установи системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики. 

Документом який регламентує органiзацiю системи управлiння ризиками в Товариствi є 

Положення про управлiння ризиками в АТ "ФК "АВЕРС".  

Товариство розглядає управлiння ризиками, як невiд'ємну складову технологiї проведення всiх 

операцiй, що здiйснюється на пiдставi внутрiшнiх регламентованих документiв (процедур, 

положень, методик тощо). 

Товариство визначає такi основнi фiнансовi ризики: кредитний ризик, ризик лiквiдностi,  

ринковий ризик та не фiнансовi ризики: операцiйно-технологiчний ризик, юридичний ризик. 

Оцiнюючи  ризики, Товариство враховує змiни зовнiшнiх та внутрiшнiх умов дiяльностi, 

наслiдки вiд впровадження нових продуктiв, послуг i процесiв та операцiйнi плани на майбутнє.  

Процес управлiння  кредитним ризиком  заснований  на оцiнку iндивiдуального кредитного 

ризику. Основними елементами управлiння кредитним ризиком є оцiнка ризику який 

проявляється у очiкуваних кредитних збитках за активом. Джерелом кредитного ризику є  

заборгованiсть перед Товариством по операцiях, яким притаманний кредитний ризик. 

Управлiння кредитним ризиком є: формування резервiв на покриття можливих збиткiв вiд 

операцiй, яким притаманний кредитний ризик; лiмiтування /обмеження концентрацiй ризику, 

страхування, формування ефективної цiнової полiтики, диверсифiкацiя кредитного портфеля, 

передача ризику, забезпечення кредитних операцiй.  

Управлiння лiквiднiстю проводиться двома способами: управлiння активами та управлiння 

лiквiдними залученими коштами. Алгоритм управлiння та контролю ризику лiквiдностi, 

базується на принципi розрахунку абсолютного та вiдносного розриву мiж потоками активiв i 

пасивiв у вiдповiднi строки, аналiз  стабiльної частини поточних активiв та строкових активiв.  

Ринковий ризик контролюється за  рахунок вiдстеження кон'юнктури  ринку, фiнансових ринкiв 

прогнозування та оперативного реагування на їх змiну.  



 Управлiння операцiйно-технологiчним ризиком досягається впровадженням системи чiткого 

делегування повноважень, розподiлу обов'язкiв, розподiлу повноважень окремих структурних 

пiдроздiлiв та працiвникiв при виконаннi всiх операцiй з обмеженим доступом у операцiйну 

систему, проведення регулярного аудиту операцiй та процесiв.  

Юридичний ризик контролюється за рахунок суворого дотриманням Товариством вимог 

законодавства, договiрних зобов'язань Товариства, недопущенням правових помилок при 

провадженнi професiйної дiяльностi. 

Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику й нагляд за 

тим, щоб цi лiмiти не перевищувались. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має 

на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що 

спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв. 

До процесу управлiння ризиками у Товариства залучено всi види бiзнесу, якi впливають на 

параметри цих ризикiв. Управлiння ризиками  здiйснюється на всiх рiвнях вiд вищого 

керiвництва до рiвня, на якому цi ризики безпосередньо приймаються.  

Товариство прагне i в подальшому вдосконалювати систему  управлiння  ризиками та 

впроваджувати новiтнi технологiї управлiння вiдповiдно до специфiки дiяльностi.  

Крiм того в Товариствi при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, 

вони включають в себе такi елементи, як: 

1. бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 

2. бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 

3. аудит та контроль  (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, 

перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне 

опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння 

Товариством. 

Метою управлiння ризиками, якi виникають в процесi професiйної  дiяльностi Товариства є їх 

мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. 

 

11) Результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а 

також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

 

Органом контролю Товариства є  Служба внутрiшнього аудиту, яка є незалежним вiд будь-яких 

iнших виконавчих органiв, залучених до процесу ризик-менеджменту.  

В 2020 роцi функцiонування системи внутрiшнього аудиту Товариства регламентувалося 

документами, що розробленi вiдповiдно до законодавчих вимог, а саме Положенням про службу 

внутрiшнього аудиту i Посадовою iнструкцiєю посадової особи, що проводить внутрiшнiй 

аудит. 

 Служба внутрiшнього аудиту не бере безпосередньо участi в процесi ризик-менеджменту, її 

роль у ньому полягає в оцiнцi адекватностi систем управлiння потребам Товариства. Служба 

внутрiшнього аудиту здiйснює аудит процесiв i процедур Товариства, оцiнює достатнiсть i 

ефективнiсть систем внутрiшнього контролю Товариства i подає  рекомендацiї Наглядової радi 

та Правлiнню щодо їх удосконалення, а також оцiнює результативнiсть i ефективнiсть операцiй, 

достовiрнiсть, повноту i своєчаснiсть фiнансової та управлiнської iнформацiї, вiдповiднiсть 

дiяльностi Товариства чинному законодавству України. 

     Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2020 рiк складена на основi Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку 

(МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 31 грудня 2020 року. Пiдготовлена 

фiнансова звiтнiсть Товариства чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам 

чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 31 грудня 2020 року, 



дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, 

доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. 

     При формуваннi фiнансової звiтностi, Товариство керувалось також вимогами нацiональних 

законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 

складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 

Службою внутрiшнього аудиту було здiйснено перевiрку рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства. Перевiрена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно 

вiдображає фiнансовий стан Товариства.  

 

Перевiрена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно вiдображає 

фiнансовий стан Товариства.  

 

12) Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

фiнансової установи розмiр. 

Факти вiдчуження протягом 2020 року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

розмiр, вiдсутнi. 

 

13) Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi фiнансової установи розмiр. 

Товариством, протягом 2020 року, не проводилася оцiнка активiв з метою їх купiвлi-продажу в 

обсязi, що перевищує встановлений у статутi розмiр. 

 

14) Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи 

чи iншого об'єднання, проведенi протягом року. 

Протягом 2020 року емiтент увiйшов до складу небанкiвської фiнансової групи "Аверс". 

Небанкiвська фiнансова група створена вiдповiдно до законодавства яким врегульовано 

дiяльнiсть фiнансових установ. До складу групи входять двi фiнансовi установи - АТ "ФК 

"АВЕРС" та ТОВ "ФК "Альянс капiтал", якi мають спiльного контролера - фiзичну особу Бойко 

Олега Васильовича. . Протягом звiтного перiоду мiж учасниками групи проведено господарськi 

операцiї якi являються операцiями з пов'язаними особами.  

У своїй звичайнiй дiяльностi Товариство здiйснює операцiї з пов'язаними сторонами, з 

акцiонерами, органiзацiями пiд контролем акцiонерiв Товариства, провiдним управлiнським 

персоналом тощо.  Товариство за  звiтнiй перiод проводило операцiї з пов'язаними сторонами на 

звичайних умовах.  

Товариство нараховувало та виплачувало заробiтну плату управлiнському персоналу. 

Iншi операцiї з  зв'язаними   сторонами  протягом 2020 року не проводились. 

 

15) Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг, щодо аудиторського висновку. 

Органи, що здiйснюють регулювання ринкiв фiнансових послуг, протягом 2020 року не 

надавали  емiтенту рекомендацiй щодо аудиторського висновку. 

 

16) Зовнiшнiй аудитор наглядової ради фiнансової установи, призначений протягом року.  

Зовнiшнiм аудитором  АТ "ФК "АВЕРС"  призначеним в 2020 роцi є ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МIЖНАРОДНИЙ ФIНАНСОВИЙ АУДИТ", код 

ЄДРПОУ 37024556, яке знаходиться за адресою: Україна, 03179,  м.Київ, вул. Академiка 

Єфремова, 9, кв. 5 

 

17) Дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: 

17.1 Загальний стаж аудиторської дiяльностi - 11 рокiв  

ТОВ "МIЖНАРОДНИЙ ФIНАНСОВИЙ АУДИТ"  включено до наступних роздiлiв Реєстру 



аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi пiд реєстрацiйним номером 4352:  

роздiл: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI; 

роздiл: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ 

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI; 

роздiл: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ 

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПIДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ 

СУСПIЛЬНИЙ IНТЕРЕС.  

17.2 Кiлькiсть рокiв, протягом яких зовнiшнiй аудитор надає аудиторськi послуги фiнансовiй 

установi: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "МIЖНАРОДНИЙ 

ФIНАНСОВИЙ АУДИТ" надає аудиторськi послуги Товариству протягом двох рокiв поспiль.  

17.3.  Перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися фiнансовiй установi протягом звiтного 

року - вiдсутнi; 

17.4. Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй 

внутрiшнього аудитора - вiдсутнi; 

17.5. Ротацiя аудиторiв протягом останнiх п'яти рокiв -  

2015 рiк - ТОВ "Аудит-Сервiс Iнк", ЄДРПОУ 13659226; 

2016 рiк - ТОВ "Київаудит", ЄДРПОУ 01204513 

2017 рiк - ТОВ "Аудиторська фiрма "Фiнком-Аудит", ЄДРПОУ 23164098; 

2018 рiк - ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудит-Стандарт", ЄДРПОУ 32852960; 

2019 рiк - ТОВ "МIЖНАРОДНИЙ ФIНАНСОВИЙ АУДИТ", ЄДРПОУ 37024556. 

 

17.6. Стягнення до аудитора Аудиторською палатою України не застосовувалися. Факти 

подання недостовiрної звiтностi фiнансовою установою, що пiдтверджена аудиторським 

висновком - вiдсутнi.  

  

18) Захист фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема: 

Скарги споживачiв розглядаються емiтентом в порядку та в строки, передбаченi чинним 

законодавством України. Протягом 2020 року до Товариства не надходило скарг споживачiв. 

Особою вiдповiдальною за розгляд скарг являється Макарчук Олександр Михайлович.  

Позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг Товариством протягом 2020  року не 

надходило.  

 

19) Законодавством України та нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг, подання додаткової iнформацiї про корпоративне 

управлiння, крiм цього звiту, не передбачено. 

 

 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 
Бойко Олег Васильович 11 536 800 87,4 11 536 800 0 
Бойко Василь Васильович 831 600 6,3 831 600 0 
Бойко Юлiя Савелiвна 831 600 6,3 831 600 0 

Усього 13 200 000 100 13 200 000 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

простi iменнi 13 200 000 132 000 000,00 Кожна проста iменна акцiя надає право її власнику - 

акцiонеру, однакову сукупнiсть прав та обов'язкiв 

Одна проста акцiя Товариства  надає акцiонеру один 
голос для вирiшення кожного питання на Загальних 

зборах акцiонерiв 

Акцiонери Товариства мають корпоративнi та iншi 

права передбаченi законодавством та Статутом.  

Права акцiонерiв:  

участь в управлiннi Товариством особисто або через 

своїх уповноважених представникiв;  

 отримання дивiдендiв;  
 отримання, у разi лiквiдацiї Товариства, частини  

майна або вартостi частини майна Товариства 

пропорцiйну частцi належних акцiонеру акцiй;  

отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

Товариства; 

самостiйно розпоряджатися акцiями, якi належать 

акцiонеру на правi власностi; 

переважне право на придбання акцiй Товариства, якi 
пропонуються їх власником до продажу третiй особi; 

переважне право на придбання акцiй у процесi емiсiї 

акцiй Товариством   (крiм випадку прийняття 

Ззагальними зборами рiшення про невикористання 

такого права) у порядку, встановленому 

законодавством; 

iншi права, передбаченi законодавством та  Статутом. 

Обов'язки акцiонерiв: 
дотримуватися Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх 

документiв, якi стосуються акцiонерiв; 

виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, 

рiшення Наглядової ради, прийнятi в межах їх 

компетенцiї; 

виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в 

тому числi пов'язанi з майновою участю, а також 

оплачувати вартiсть акцiї у розмiрi, порядку i засобами, 
передбаченими Статутом  та  вiдповiдно до умов 

цивiльно-правових договорiв; 

Публiчна пропозицiя та/або допуск до 

торгiв на фондовiй бiржi в частинi 

включення до бiржового реєстру не 
здiйснювалися 



сприяти Товариству у здiйсненнi його дiяльностi; 

 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
28.12.2007 557/1/07 Державною комiсiєю з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000037626 Акція проста 

бездокумента
рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 
10 6 300 000 63 000 000 100 

Опис 

Реєстрацiя випуску акцiй Товариства була здiйснена внаслiдок реорганiзацiї емiтента iз Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"УКРФIНАНСБАНК" у Вiдкрите акцiонерне товариство "Комерцiйний банк "КРЕДИТ-ОПТИМА".  Вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв 

Акцiонерiв змiнено найменування  на нове найменування Вiдкрите Акцiонерне Товариство  "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (протокол №1 вiд 22 
вересня 2008 року).  

21.04.2016 35/1/2016 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000037626 Акція проста 

бездокумента
рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 
10 12 000 00

0 
120 000 000 100 

Опис 

21 березня 2016 року Акцiонером  ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" прийнято Рiшення №1/2016 

про збiльшення статутного капiталу.          На виконання рiшення Акцiонера Товариством було проведено додаткову емiсiю акцiй  в кiлькостi  5 
700 000 штук, номiнальною вартiстю 10 гривень кожна, на суму 57 000 000, 00 (п'ятдесят сiм мiльйонiв) гривень, що пiдтверджується 

Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй вiд 21 квiтня 2016, реєстрацiйний  № 35/1/2016.  
Вiдповiдно до договору купiвлi-продажу цiнних паперiв № 1 вiд 03.06.2016 року акцiї додаткової емiсiї в повному об'ємi були придбанi 
фiзичною особою  Бойко Олегом Васильовичем.   Згiдно платiжного доручення № 9 вiд 16 червня 2016 року платник Бойко Олег Васильович 

перерахував кошти  в сумi 57 000 000,00 (п'ятдесят сiм мiльйонiв гривень 00 копiйок) на рахунок ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" з метою 

оплати акцiй придбаних за договором № 1 вiд 03.06.2016 року . 
 

29.01.2019 4/1/2019 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000037626 Акція проста 

бездокумента
рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 
10 13 200 00

0 
130 000 000 100 

Опис 

Рiшення про збiльшення статутного капiталу прийнято Загальними зборами акцiонерiв АТ "ФК "АВЕРС №1" оформленого Протоколом 

№4/2018 вiд 17 грудня 2018 року.  Рiшенням Загальних зборiв встановлено провести збiльшення статного капiталу шляхом  розмiщення 
додаткових простих iменних  акцiй iснуючої номiнальної вартостi без здiйснення публiчної пропозицiї.  
Акцiї Товариства придбанi:  
Бойко О.В . 1 етап -  1 570 000 грн. и 2 етап 8 918 000 грн   Всього 10 488 000 грн. 
Бойко Ю.С. 1 етап -  300 000 грн. и 2 етап 456  000 грн   Всього 756 000 грн. 
Бойко В.В.   1 етап -  300 000 грн. и 2 етап 456  000 грн   Всього 756 000 грн. 
Сплата акцiй здiйснена грошовими коштами в нацiональної валютi на рахунок АТ "ФК "АВЕРС №1"  
 



 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 
періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 
періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 12 125 11 722 0 0 12 125 11 722 
  будівлі та споруди 11 369 11 185 0 0 11 369 11 185 
  машини та обладнання 145 159 0 0 145 159 
  транспортні засоби 409 214 0 0 409 214 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 202 164 0 0 202 164 
2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 12 125 11 722 0 0 12 125 11 722 

Опис 

За станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року основнi засоби, стосовно 
яких є передбаченi чинним законодавством України обмеження щодо 

володiння, користування та розповсюдження, вiдсутнi. Основних 

засобiв, що тимчасово не використовуються, та вилученi з експлуатацiiї 
для продаже немає. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 
135 559 135 379 

Статутний капітал (тис.грн) 132 000 132 000 
Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 
132 000 132 000 

Опис Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з 
Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного 

товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485. 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал на3559 
тис.грн. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. 

Зменшення капiталу не вимагається. 
 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 
користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 



у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 
за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 
за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 
X 0 X X 

0 30.12.1899 0 0 30.12.1899 
за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 

видом): 
X 0 X X 

0 30.12.1899 0 X 30.12.1899 

Податкові зобов'язання X 13 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 7 604 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 1 619 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 9 236 X X 

Опис Iншi зобов'язання та забезпечення у розмiрi 1544 тис.грн., 
складаються iз резерву вiдпусток розрахованого на пiдставi 

планових показникiв оплати працi в 2020 роцi, та  в сумi 75 

тис.грн. складається з поточної заборгованостi за 
розрахунками iз постачальниками. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"МIЖНАРОДНИЙ ФIНАНСОВИЙ 

АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37024556 

Місцезнаходження 03179, Україна, м. Київ, . Академiка 

Єфремова, 9 
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 
4352 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 
Аудиторська палат України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.03.2010 

Міжміський код та телефон (044) 344 02 38 

Факс  

Вид діяльності СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ 
ДIЯЛЬНОСТI 

Опис Аудит фiнансової звiтностi 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС" ,  



яка включає: Баланс (Звiт про 

фiнансовий стан), Звiт про фiнансовi 
результати (Звiт про прибутки i збитки 

та iнший сукупний дохiд), Звiт про рух 

грошових коштiв (за прямим методом), 
Звiт про власний капiтал за рiк,  та 

Примiток до фiнансової звiтностi, 

включаючи виклад суттєвих облiкових 
полiтик та iншi пояснення. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС" 
за ЄДРПОУ 34819265 

Територія м.Київ, Шевченкiвський р-н за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
  за КОПФГ 239 

Вид економічної 

діяльності 
  за КВЕД 64,99 

Середня кількість працівників: 200 

Адреса, телефон: 01135 м. Київ, Дмитрiвська, 69, 044 5906190 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 

періоду 

На кінець 
звітного 

періоду 
1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 195 140 
    первісна вартість 1001 962 978 
    накопичена амортизація 1002 ( 767 ) ( 838 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 15 
Основні засоби 1010 12 125 11 722 
    первісна вартість 1011 16 931 17 098 
    знос 1012 ( 4 806 ) ( 5 376 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 92 880 79 371 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 
Усього за розділом I 1095 105 200 91 248 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 10 5 
Виробничі запаси 1101 10 5 
Незавершене виробництво 1102 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 
Товари 1104 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 12 796 9 653 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 
    з бюджетом 1135 0 0 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7 385 1 389 
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 22 708 47 134 
Готівка 1166 22 445 47 020 
Рахунки в банках 1167 263 114 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 
    резервах незароблених премій 1183 0 0 
    інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 
Усього за розділом II 1195 42 899 58 181 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 0 0 

Баланс 1300 148 099 149 429 
 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 

періоду 

На кінець 
звітного 

періоду 
1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 132 000 132 000 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 6 318 3 379 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2 939 180 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 0 0 
Усього за розділом I 1495 135 379 135 559 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 16 14 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 6 015 4 620 
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 
Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 
    резерв незароблених премій 1533 0 0 
    інші страхові резерви 1534 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 
Усього за розділом II 1595 6 031 4 634 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 75 54 
    розрахунками з бюджетом 1620 12 13 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 10 10 
    розрахунками зі страхування 1625 0 4 
    розрахунками з оплати праці 1630 0 17 
    одержаними авансами 1635 0 0 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
    страховою діяльністю 1650 0 0 
Поточні забезпечення 1660 602 1 544 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 6 000 7 604 
Усього за розділом IІІ 1695 6 689 9 236 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 
Баланс 1900 148 099 149 429 

 

Керівник    Макарчук Олександо Михайлович 
 

Головний бухгалтер   Єрмоленко Жанна Юрiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС" 
за ЄДРПОУ 34819265 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2 
І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 

року 
1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 16 592 23 238 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 
Премії підписані, валова сума 2011 0 0 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 16 592 23 238 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 
Інші операційні доходи 2120 91 113 58 256 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 

2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 29 990 ) ( 14 143 ) 
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 76 907 ) ( 67 803 ) 
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 808 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 452 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 819 0 



Інші доходи 2240 1 005 115 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
Фінансові витрати 2250 ( 1 353 ) ( 645 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 1 059 ) ( 79 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 220 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 1 061 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -40 -44 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 180 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 1 105 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 180 -1 105 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 66 42 
Витрати на оплату праці 2505 15 344 7 620 
Відрахування на соціальні заходи 2510 3 355 1 660 
Амортизація 2515 641 542 
Інші операційні витрати 2520 87 491 72 082 
Разом 2550 106 897 81 946 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
попереднього 

року 
1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 13 200 000 13 200 000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 13 200 000 13 200 000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,013640 -0,083710 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,013640 -0,083710 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
 

Керівник    Макарчук Олександо Михайлович 
 

Головний бухгалтер   Єрмоленко Жанна Юрiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС" 
за ЄДРПОУ 34819265 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 
Стаття 

Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 

року 
1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 32 694 35 421 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 40 45 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 
Надходження від повернення авансів 3020 111 75 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 4 3 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 
Надходження від операційної оренди 3040 6 4 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 0 0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 8 374 64 506 
Інші надходження 3095 3 155 3 769 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 10 580 ) ( 4 340 ) 
Праці 3105 ( 11 745 ) ( 5 930 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3 182 ) ( 1 601 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2 925 ) ( 1 538 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 42 ) ( 43 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 3 ) ( 31 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 2 880 ) ( 1 464 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 398 ) ( 10 356 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 15 554 80 058 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 8 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 0 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 
    необоротних активів 3260 ( 199 ) ( 259 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -199 -251 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 12 000 
Отримання позик 3305 1 476 23 451 
Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 7 904 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 111 ) ( 100 220 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1 993 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 1 475 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 5 801 -64 769 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 21 156 15 038 
Залишок коштів на початок року 3405 22 708 8 889 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 3 270 -1 219 
Залишок коштів на кінець року 3415 47 134 22 708 

 
Керівник    Макарчук Олександо Михайлович 

 

Головний бухгалтер   Єрмоленко Жанна Юрiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА 

КОМПАНIЯ "АВЕРС" 
за ЄДРПОУ 34819265 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 

(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 132 000 0 0 6 318 -2 939 0 0 135 379 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  
4095 132 000 0 0 6 318 -2 939 0 0 135 379 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  
4100 0 0 0 0 180 0 0 180 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  
4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  
4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  
4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   
Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  
4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  
4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  
4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 -2 939 2 939 0 0 0 
Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 -2 939 3 119 0 0 180 

Залишок на кінець року  4300 132 000 0 0 3 379 180 0 0 135 559 
 
Керівник    Макарчук Олександо Михайлович 

 

Головний бухгалтер   Єрмоленко Жанна Юрiївна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО. 

 

Повна назва: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС" 

Скорочена назва: АТ "ФК "АВЕРС". 

Юридична (фактична) адреса: 01135, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 69. 

Дата державної реєстрацiї: 10.10.2007 рiк, номер запису: 1 074 145 0000 027198 

Органiзацiйно-правова форма: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Країна реєстрацiї: Україна. 

Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi: http://avers1.com 

Адреса електронної пошти: info@avers1.com 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС" (надалi - Товариство), код 

ЄДРПОУ 34819265, створено вiдповiдно до чинного законодавства з метою реалiзацiї 

економiчних, соцiальних, професiйних, шляхом здiйснення професiйної дiяльностi на 

фiнансовому ринку. 

Товариство дiє на пiдставi Статуту, затвердженого Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

"ФК "АВЕРС". 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС" виступає 

правонаступником всiх прав та обов'язкiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIНАНСОВА 

КОМПАНIЯ "АВЕРС №1", яке виступає правонаступником всiх прав та обов'язкiв  

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС №1", 

яке виступає правонаступником всiх прав та обов'язкiв  ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", яке в свою чергу виступає правонаступником 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРФIНАНСБАНК". 

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року складала 240 осiб та 

142 особи, вiдповiдно. 

Розмiр зареєстрованого статутного капiталу : 132 000 тис грн.  

Розмiр сплаченого статутного капiталу: 132 000 тис. грн. 

Товариство має  своїми основними цiлями отримання прибутку вiд надання фiнансових послуг. 

Основнi види дiяльностi за КВЕД-2010: 

64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення) 

i.н.в.i.у.(основний) 

64.19   Iншi види грошового посередництва 

Станом на 31 грудня  2020 року Товариство має такi лiцензiї: 

-  лiцензiя на здiйснення фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних 

паперiв), а саме на надання коштiв у позику, в тому числi i на умовах фiнансового кредиту  

(Розпорядження Нацiональної комiсiї фiнансових послуг № 469 вiд 29.03.2018 р.); 

-   лiцензiя на переказ коштiв у нацiональнiй валютi без вiдкриття рахункiв вiд 31.01.2020 року 

№65/1, видана Нацiональним банком України;  

-  лiцензiя на здiйснення валютних операцiй: дiяльнiсть з обмiну валют; переказ коштiв вiд 

25.07.2019 року №24, видана Нацiональним банком України. 

Станом на 31 грудня 2020 р. та 31 груднi 2019 р. учасниками Товариства були : 

 

Учасники товариства: 31.12.2020 31.12.2019 

 % % 

Частка Бойко Олег Васильович 87,4 87,4 

Частка Бойко Юлiя Савелiвна  6,3 6,3 

Частка Бойко Василь Васильович 6,3 6,3 

Всього 100,0 100,0 



 

Статутний капiтал Товариства подiлено на 13 200 000 (тринадцять мiльйонiв двiстi) простих 

iменних акцiй номiнальної вартiстю 10 (десять) гривень кожна. 

Частка Бойко Олег Васильович   складає  11 536 800  (одинадцять мiльйонiв п'ятсот тридцять 

шiсть тисяч вiсiмсот) акцiй, що становить 87,4 % Статутного капiталу; 

Частка Бойко Юлiя Савелiвна у розмiрi 831 600 (вiсiмсот тридцять одна тисяча шiстсот) акцiй, 

що становить 6,3 % Статутного капiталу; 

Частка Бойко Василь Васильович у розмiрi 831 600 (вiсiмсот тридцять одна тисяча шiстсот) 

акцiй, що становить 6,3 % Статутного капiталу. 

В звiтному перiодi Товариством не здiйснювалось публiчне розмiщення акцiй та не змiнювався 

склад та частку його учасникiв. 

 

Управлiння Товариством 

Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова Рада та Правлiння 

Товариства. 

Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. 

Загальнi збори акцiонерiв здiйснюють загальне керiвництво дiяльнiстю Товариства, визначають 

цiлi i стратегiю його розвитку. 

Порядок, правомiрнiсть i строки скликання, проведення та прийняття рiшень Загальними 

зборами акцiонерiв Товариства визначаються вiдповiдно  до законодавства України, Положення 

про Загальнi збори акцiонерiв та Статуту Товариства. 

Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах 

компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про Наглядову  Раду Товариства, контролює 

та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства, крiм прийняття рiшень з питань, вiднесених 

виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. 

До компетенцiї Наглядової  ради Товариства вiдноситься:  

- здiйснення поточного контролю за дiяльнiстю Правлiння Товариства i ходом виконання рiшень 

Загальних зборiв акцiонерiв; 

- затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю Товариства; 

- прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв  на вимогу 

акцiонерiв  або за пропозицiєю Правлiння Товариства;  

-  прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариства акцiй; 

- затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; 

-затвердження структури Товариства, а також структури дочiрнiх  

пiдприємств; 

- виконання iнших функцiї, покладених на Наглядову раду Товариства рiшенням  Загальних 

зборiв акцiонерiв . 

Правлiння  Товариства є виконавчим органом Товариства, яким здiйснюється керiвництво i 

управлiння його поточною дiяльнiстю. До складу Правлiння Товариства входить вiдповiдальний 

спiвробiтник Товариства по протидiї легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом, 

головний бухгалтер Товариства. 

Правлiння Товариства взаємодiє з Наглядовою Радою з питань ризик-менеджменту, виходячи iз 

загальноприйнятих принципiв корпоративного управлiння i iєрархiї процесу управлiння 

ризиками.  Взаємодiя складається з двох складових частин - звiтнiсть i надання рекомендацiй. 

У частинi звiтування Правлiння Товариства перед Наглядовою Радою: 

- визначає  суттєвiсть ризикiв що є, та ризикiв, якi можуть виникнути у перспективi; 

- подає своєчаснi, змiстовнi, точнi i повнi звiти щодо реалiзацiї стратегiї дiяльностi Товариства i 

його бiзнес-планiв, завдань Наглядової Ради, щодо фактичних операцiйних та фiнансових 

результатiв Товариства в порiвняннi з прогнозними; 

- подає своєчаснi, змiстовнi, точнi i повнi звiти щодо управлiння значними ризиками i щодо 



процедур та засобiв контролю за управлiнням цими ризиками; 

- iнформує про будь-якi виявленi факти конфлiкту iнтересiв.  

У частинi надання рекомендацiй Наглядовiй Радi: 

-  розробляє i подає на розгляд i затвердження проект стратегiї дiяльностi  Товариства. Пiд час її 

розроблення Правлiнням Товариства враховується економiчне оточення, його фiнансовий стан i 

ризики, на якi Товариство наражається або наражатиметься пiд час проведення своїх поточних i 

запланованих операцiй. 

Правлiння Товариства звiтує перед Наглядовою Радою за всiма ризиками, на якi наражається 

Товариство або якi можуть з'явитися у його дiяльностi надалi, у тому числi в розрiзi нових 

продуктiв та послуг, нових сегментiв ринку чи нових напрямiв дiяльностi. 

Компетенцiя органiв Управлiння Товариства, щодо прийняття правочинiв (значних правочинiв) 

визначена Статутом Товариства вiдповiдно до законодавства України. 

Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв. 

     Станом на 31.12.2020р. Товариство має 133 вiддiлень якi знаходяться: в  м. Києвi - 24,               

м. Харковi - 6, м. Днiпро - 21, м. Запорiжжя - 4, м. Ужгородi - 2, м. Вiнницi - 1, м. Одесi - 4,                  

м. Хмельницькому - 1, Київськiй областi - 24, Днiпропетровськiй областi - 8, Хмельницької 

областi  - 14, Донецькiй областi - 1, Житомирськiй областi - 2, Миколаївськiй областi - 1, 

Одеськiй областi - 3, Полтавськiй областi - 7, Рiвненськiй областi - 1, Харкiвськiй областi - 2, 

Херсонськiй областi - 3, Чернiгiвськiй областi - 4 (Додаток 1 ). 

     Голова Наглядової Ради АТ "ФК "АВЕРС" Бойко О.В., станом на 31.12.2020 р. володiє 87,4%   

акцiй Товариства. 

 

2. Економiчне середовище, в якому Товариство проводить свою дiяльнiсть 

Україна продовжує обмежувати свої полiтичнi та економiчнi зв'язки iз Росiєю, беручи до уваги 

анексiю Криму, автономної республiки у складi України, а також збройний конфлiкт iз 

сепаратистами у деяких районах Луганської та Донецької областей. В результатi цього 

українська економiка продовжує переорiєнтовуватися  на ринок  Європейського Союзу ("ЄС"), 

реалiзуючи весь потенцiал поглибленої  та всеосяжної зони вiльної торгiвлi iз ЄС. 

     Подальше економiчне зростання залежить, великою мiрою, вiд успiху українського уряду в     

реалiзацiї  запланованих реформ  та ефективного спiвробiтництва  з Мiжнародним валютним 

фондом ("МВФ"). 

Крiм цього на початку 2020 року у свiтi став швидко поширюватися короновiрус  (COVID-19), 

що призвело до того, що Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я  ("ВООЗ") у березнi 2020 року 

оголосила  про початок пандемiї. Заходи, якi вживають багато країн  для стримування 

поширення  COVID-19, призводять до значних операцiйних складнощiв для багатьох компанiй i 

завдають iстотного впливу на свiтовi фiнансовi  ринки. Оскiльки ситуацiя швидко розвивається, 

COVID-19 може iстотно вплинути на дiяльнiсть багатьох компанiй у рiзних секторах економiки, 

включно, але  не обмежуючись, порушенням операцiйної дiяльностi у результатi призупинення 

або закриття виробництва, порушенням ланцюгiв постачань, карантином персоналу, зниженням 

попиту та труднощами з отриманням фiнансування. Окрiм того, Товариство може 

зiштовхнутися з iще бiльшим впливом  COVID-19 у результатi його негативного впливу на 

глобальну економiку та основнi фiнансовi ринки. Iстотнiсть впливу COVID-19 на дiяльнiсть 

Товариства великою мiрою залежить вiд тривалостi та поширення впливу  вiрусу на свiтову та 

українську економiку. 

Суттєвих змiн щодо загальної стратегiї Товариства у зв'язку з умовами ведення бiзнесу  в умовах 

карантину не вiдбулося 

 

3. Загальна основа формування фiнансової звiтностi 

3.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ 

   Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка 

сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi 



та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола 

користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.  

        Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2020 року є 

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти 

бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi 

Мiнiстерства фiнансiв України. 

        Дана фiнансова звiтнiсть базується на принципах бухгалтерського облiку, зазначених в 

Облiковiй полiтицi Товариства та вiдповiдають принципам, що застосовувались при пiдготовцi 

рiчної фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що завершився 31 грудня 2020 року. Ця звiтнiсть 

включає пояснення подiй та операцiй, якi є суттєвими для розумiння змiн у фiнансовому станi та 

в результатах дiяльностi Товариства. 

      Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу iсторичної собiвартостi, крiм  оцiнки груп 

основних засобiв "Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої", якi оцiнюються за переоцiненою  

справедливою вартiстю. 

Пiдготовлена фiнансова звiтнiсть Товариства чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм 

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 31 грудня 2020                                                           

року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, 

доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. 

 

3.2. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення 

Функцiональною валютою Товариства є нацiональна валюта України - гривня. Ця валюта 

найбiльшим чином вiдображає економiчну сутнiсть вiдповiдних подiй та обставин, якi 

стосуються дiяльностi Товариства, у цiй валютi також ведеться бухгалтерський облiк. Фiнансова 

звiтнiсть надана у тисячах українських гривень. Статтi звiту про фiнансовий стан в iноземнiй 

валютi вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за офiцiйним курсом НБУ, що дiяв на 31 грудня 2020 

року. 

 

3.3. Припущення про безперервнiсть дiяльностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, 

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної 

дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому 

випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської 

дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 

 

3.4. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником 

Товариства 26 лютого 2021 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити 

змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.  

 

3.5. Застосування нових стандартiв та поправок до чинних стандартiв  

 Для  пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi Товариство керувалося новими або переглянутими 

стандартами, якi стали обов'язковими  для фiнансового року, що почався 1 сiчня 2020 року. 

Нижче наведена iнформацiя щодо нових та переглянутих МСФЗ та iнтерпретацiй, якi стали 

обов'язковими для застосування з 1 сiчня 2020 року, але не мали iстотного впливу на фiнансову 

звiтнiсть Товариства: 

- Поправки до посилань на "Концептуальну основу фiнансової звiтностi розкрили                     

концепцiю оцiнки чинники, якi мають бути розглянутi пiд час вибору основи оцiнки, подання  та 

розкриття , коли доходи /витрати слiд визнавати в iншому сукупному доходi , уточнено 

визначення "актив",  "зобов'язання", критерiї визнання уведено нове визначення "органiзацiя, що 

звiтує", новi поняття  "вiдповiдальнiсть за iнформацiю, викладену у фiнансовiй звiтностi", 



"обережнiсть пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi". Поправки не мали впливу на фiнансову 

звiтнiсть. 

- Поправка  до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" не має пливу на фiнансову звiтнiсть. 

- Поправки до МСБО 1 та МСБО 8 " Визначення  суттєвостi"  стосуються поняття 

"суттєвостi", яке надається в Концептуальнiй основi та iнших МСФЗ. Iнформацiя є суттєвою, 

якщо її пропуск, викривлення або завуальовування  її iншою iнформацiєю в звiтностi  може, 

вiдповiдно до обгрунтованих очiкувань, вплинути на рiшення основних користувачiв фiнансової 

звiтностi. Товариство не очiкує суттєвого впливу поправок на фiнансову звiтнiсть. 

             Новi стандарти  i змiни, що набирають чинностi з 01.01.2022 року та не застосовувалися 

Товариством  достроково:  

- МСФЗ 17 "Договори страхування". Товариство не очiкує суттєвого впливу поправок на 

фiнансову звiтнiсть. 

 

3.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi 

Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто 

перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2020 року. 

 

4. Суттєвi положення облiкової полiтики 

4.1. Основи оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi  

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi та справедливої вартостi  

або амортизацiйнiй собiвартостi окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 

"Фiнансовi iнструменти". 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають 

вплив на елементи фiнансової звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 

розроблених Товариством з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнка справедливої 

вартостi здiйснюється з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених 

МСФЗ 13 "Оцiнки за справедливою вартiстю".  Такi методи оцiнки включають використання 

справедливої вартостi як цiни, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу 

зобов'язань у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. 

 

4.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик 

4.2.1. Основа формування облiкових полiтик 

Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 

застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ 

наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову 

звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до 

яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є 

несуттєвим. 

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно 

до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних 

МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами", 

МСФЗ 16 "Оренда". 

Протягом звiтного перiоду Товариство дотримувалось наступних принципiв дiяльностi, облiку 

та складання фiнансової звiтностi: автономнiсть, безперервнiсть, перiодичнiсть, нарахування та 

вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi та єдиного 

грошового вимiрника. 

 

      4.2.2 Визначення справедливої вартостi позики (фiнансової допомоги) згiдно    (МСФЗ 9) 

Поворотна фiнансова допомога за своєю суттю - це позика - фiнансовий iнструмент, що розумiє  

будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового активу в однiєї сторони 

договору та фiнансового зобов'язання в другої. Дана позика не передбачає виплату процентiв, 



тому при первiсному визнаннi i в подальшому його оцiнюють за справедливою вартiстю. 

Справедлива вартiсть отриманих або виданих коштiв дорiвнює їх номiналу. Тому первiсна 

вартiсть отриманих або виданих кредитiв дорiвнює тiлу кредиту (тобто основнiй сумi без 

процентiв) При цьому в разi отримання (видачi) безпроцентної позики її справедлива вартiсть не 

буде дорiвнювати отриманiй (виданiй) сумi коштiв. Справедлива вартiсть позики на момент 

визнання дисконтується. Це пов'язане iз знецiненням коштiв у часi (через iнфляцiю, 

нестабiльнiсть економiки, ризик неповернення грошей). Тому справедлива вартiсть дебiторської 

заборгованостi за виданою позикою буде менше його номiналу. Вона вимагає оцiнки на поточну 

дату тiєї ж суми, яка буде повернута через певний час. Те ж стосується i кредиторської 

заборгованостi. 

Оцiнка зобов'язання за позикою iз процентною ставкою нижче вiд ринкової є одним iз виняткiв i 

проводиться за справедливою вартiстю (МСФЗ (IFRS) 9). Тобто отримана позика оцiнюється за 

справедливою вартiстю як на дату отримання, так i при подальшiй оцiнцi.  

Справедливу вартiсть позики можна розрахувати, застосовуючи поточнi процентнi ставки за 

аналогiчними борговими iнструментами (МСФЗ (IFRS) 9). Як правило, ставка дисконтування: 

o для дебiторської заборгованостi  вiдповiдає процентнiй ставцi, за якою можна б залучити 

позиковi кошти на аналогiчних умовах; 

o кредиторської заборгованостi застосовується на рiвнi процентної ставки за кредитами, 

отриманими на аналогiчних умовах. 

Таким чином, Товариство виходить з поточних цiн на аналогiчнi послуги, вартiстю послуги є 

сума винагороди. При цьому для розрахунку вартостi Товариство аналiзує статистичну 

iнформацiю за аналогiчними позиками. 

Дисконтування не застосовується для облiку короткострокової заборгованостi, оскiльки його 

вплив на таку заборгованiсть вважається несуттєвим.  

 

4.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв 

  Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства, а саме:       

       Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року,  

  Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2020 рiк,  

  Звiт про рух грошових коштiв за 2020 рiк,  

  Звiт про власний капiтал за 2020 рiк,  

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2020 рiк, що мiстять стислий виклад суттєвих 

облiкових полiтик та iншi пояснення  на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi 

Концептуальнiй основi, чинному законодавству,  встановленим нормативам  та iншу 

пояснювальну iнформацiю. 

 

4.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв 

4.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 

Товариство здiйснює первiсне визнання фiнансового активу або зобов'язання в балансi 

Товариства, коли Товариство стає стороною договору щодо фiнансового iнструменту. 

        Всi операцiї з фiнансовими iнструментами первiсно визнаються Товариством на дату 

розрахунку ( на дату набуття (передавання) права власностi на них). 

        Фiнансовий iнструмент - це договiр, в результатi якого виникає фiнансовий актив у однiєї 

сторони i фiнансове зобов'язання або iнструмент власного капiталу у iншої сторони. 

        Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання оцiнюються за 

справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або 

випуску фiнансового активу або фiнансового зобов'язання, крiм фiнансових активiв та 

фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою через прибуток або збиток. 

        Наданi кредити пiд час первiсного визнання Товариство оцiнює за справедливою вартiстю, 

включаючи витрати на операцiю та iншi платежi, що пов'язанi з iнiцiюванням цих фiнансових 

iнструментiв. 



        Iнструменти капiталу пiд час первiсного визнання Товариство оцiнює за справедливою 

вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки без урахування витрат на операцiї або 

через iнший сукупний дохiд включаючи витрати на операцiю. 

       Дебiторська заборгованiсть пiд час первiсного визнання Товариство оцiнює за справедливою 

вартiстю, якою є цiна операцiї. Грошовi потоки, пов'язанi з короткостроковою дебiторською 

заборгованiстю, не дисконтуються, якщо ефект дисконтування є несуттєвим. 

       Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 

вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 

 

4.3.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 

        Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках. 

        Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно 

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 

вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi 

короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в 

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 

Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта. 

   Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання 

активами. 

   Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за 

справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. 

  Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi 

здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України 

(НБУ). 

  У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть 

бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про 

лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, 

визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного 

перiоду. 

 

4.3.3. Дебiторська заборгованiсть та iншi фiнансовi активи, що оцiнюється за амортизованою 

собiвартiстю 

Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати 

грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання. 

Безумовна дебiторська заборгованiсть визнається як актив тодi, коли Товариство стає стороною 

договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне право одержати грошовi кошти. 

Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка 

дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату 

оцiнки. 

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi облiковується за 

амортизованою вартiстю. 

Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовує одну чи кiлька 

ставок дисконту, котрi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових 

iнструментiв, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, включаючи кредитну 

якiсть iнструмента, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом є 

фiксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якiй 

здiйснюватимуться платежi. 

Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за 

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 



Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у 

розмiрi, що дорiвнює: 

- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не 

зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання; 

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, якщо кредитний 

ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного визнання. 

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком є теперiшня вартiсть рiзницi мiж договiрними 

грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором i грошовими 

потоками, якi Товариство очiкує одержати. 

Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим 

iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При використаннi такої 

оцiнки Товариство замiсть змiни очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику 

настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового 

iнструмента. Для виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту 

(невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового iнструмента. Для 

виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) 

за iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує при цьому обгрунтовано 

необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без надмiрних витрат або зусиль, i 

вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання. 

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом 

не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що 

фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну дату.  

У випадку фiнансового активу, що є кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не є 

придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнює 

очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою 

вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною 

ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або 

збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi. 

Товариство визнає банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до дванадцяти 

мiсяцiв з дати фiнансової звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно 

призведе до значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй.  

 

4.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

у прибутку або збитку 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї та паї (частки) господарських товариств та 

iншi поточнi фiнансовi iнвестицiї.  

Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом 

органiзатора торгiвлi. 

Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi 

активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 

вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на 

користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу 

активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за 

найсприятливiший ринок. 

При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi 

вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, 

максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих 

вiдкритих даних. 

Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, 

Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення 



можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами 

кон'юктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юктурi 

фондового ринку. 

Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинений, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi 

включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначаються iз урахуванням 

наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких 

емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд. 

 

4.3.5. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

Кредити - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами. Товариство 

визнає справедливу вартiсть кредиту шляхом дисконтування всiх очiкуваних майбутнiх потокiв 

iз застосуванням ринкової процентної ставки щодо подiбного фiнансового iнструменту.  

Товариство вiдображає в бухгалтерському облiку прибуток або збиток пiд час первiсного 

визнання (прибуток/збиток першого дня) на суму рiзницi  мiж справедливою вартiстю 

фiнансового активу або фiнансового зобов'язання та вартiстю договору в кореспонденцiї з 

рахунками дисконту (премiї), якщо ефективна ставка вiдсотка за цим iнструментом є вищою або 

нижчою, нiж ринкова. 

Пiд час первiсного визнання наданих кредитiв Товариство оцiнює за справедливою вартiстю, 

включаючи витрати на операцiю та iншi платежi, що пов'язанi з iнiцiюванням цих фiнансових 

iнструментiв. 

       Товариство визнає справедливу вартiсть кредитiв шляхом дисконтування всiх очiкуваних 

майбутнiх грошових потокiв iз застосуванням ринкової процентної ставки щодо подiбного 

фiнансового iнструменту. 

        Кредити, за якими неможливо достовiрно визначити суму майбутнього грошового потоку 

(наприклад вiдновлювана кредитна лiнiя), Товариство оцiнює за номiнальною вартiстю. 

        Подальше визнання наданих кредитiв Товариство здiйснює або за амортизованою 

собiвартiстю, або за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки в прибутках/збитках 

виходячи з: 

- бiзнес-моделi, яку Товариство використовує для управлiння кредитами; 

- характеристик кредиту, пов'язаних з передбаченими договором грошовими потоками. 

В цiлях проведення оцiнки (класифiкацiї) наданих кредитiв Товариство здiйснює аналiз умов 

кредитних договорiв на предмет вiдповiдностi контрактних грошових потокiв критерiю SPPI - 

тесту. 

Фiнансовий актив, який не вiдповiдає критерiю SPPI - тесту, завжди оцiнюється за 

справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки. 

Процентнi доходи i витрати визнаються в бухгалтерському облiку за принципом нарахування.  

Товариство амортизує дисконт(премiю) за кредитами, за якими  можливо достовiрно визначити 

суму майбутнiх грошових потокiв, не рiдше одного разу на мiсяць протягом строку дiї 

фiнансового iнструменту iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка. 

 

4.3.6. Зобов'язання  

Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Товариство стає стороною 

договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти. 

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 

ознак: 

o Товариство сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню 

протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

o Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом 

щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання 

зобов'язань.  



Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю з використанням 

методу ефективної ставки. 

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за 

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

 

4.3.7. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 

здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати 

актив та виконати зобов'язання одночасно. 

 

4.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв  та нематерiальних активiв 

4.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв 

Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про основнi засоби та 

розкриття її в фiнансовiй звiтностi здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами МСБО 16 "Основнi 

засоби". 

Основнi засоби   - матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у 

процесi своєї дiяльностi, надання послуг, здавання в лiзинг (оренду) iншим особам або для 

здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання яких бiльше 

одного року. 

         Придбанi  (створенi) основнi засоби облiковуються на балансi Товариства за первiсною 

вартiстю (собiвартiстю), яка включає усi витрати, що пов'язанi з придбанням (створенням), 

доставкою, установкою i введенням їх в експлуатацiю або переоцiненою вартiстю за мiнусом 

накопиченого зносу. Змiни до первiсної вартостi основних засобiв вносяться у випадку їх 

полiпшення (добудови, реконструкцiї, модернiзацiї)  або переоцiнки. Пiсля первiсного визнання 

об'єкти необоротних активiв облiковуються за собiвартiстю з вирахуванням накопиченої 

амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi (модель собiвартостi). 

     Будинки, що належать Товариству, пiсля первiсного визнання облiковуються за 

переоцiненою вартiстю, яка є їх справедливою вартiстю на дату переоцiнки з вирахуванням 

накопиченої амортизацiї.                                                     

    Балансова вартiсть основних засобiв станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року становить  11 

722 тис. грн.  Основна частина вартостi основних засобiв це примiщення  11 184 тис. грн. 

 

4.4.2. Подальшi витрати 

Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку 

чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi 

подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 

 

4.4.3. Амортизацiя основних засобiв 

Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з 

використанням таких щорiчних норм: 

-будинки та споруди та передавальнi пристрої -10 - 75 рокiв; 

-машини та обладнання 4 - 6 рокiв; 

-транспортнi засоби 5 рокiв; 

-iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4 - 10 рокiв; 

-iншi основнi засоби 12  рокiв. 

При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв Товариство застосовує прямолiнiйний метод, 

вiдповiдно до якого рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, 

на строк корисного використання об'єкта основних засобiв. 

При визначеннi строку корисного використання (експлуатацiї) Товариство додатково враховує: 

" очiкуване використання об'єкта з урахуванням його потужностi; 



" фiзичний та моральний знос, що передбачається; 

" правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об'єкта. 

          Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв вартiстю до 20 тис. грн. 

нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. 

        Нарахування  амортизацiї проводиться щомiсяця, мiсячна сума амортизацiї  визначається 

дiленням рiчної суми амортизацiї на 12. 

        Прибутки та збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень 

iз балансовою вартiстю та визнаються у звiтi про фiнансовi результати.  

Витрати на ремонт основних засобiв вiдображаються у складi витрат у тому перiодi, в якому такi 

витрати були понесенi, крiм випадкiв, коли такi витрати пiдлягають капiталiзацiї.  

Cтаном на кiнець дня 31.12.2020 р. в Товариствi вiдсутнi укладенi невиконанi договори на 

купiвлю основних засобiв. 

Дооцiнки та визнання знецiнення основних засобiв в 2020 роцi не було. 

 

4.4.4. Нематерiальнi активи 

Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї про нематерiальнi 

активи i розкриття її в фiнансовiй звiтностi здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами МСБО 38 

"Нематерiальнi активи". 

   Нематерiальнi  активи визнаються та оцiнюються  за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка  

складається  з фактичних витрат на придбання та iнших витрат, що безпосередньо пов'язанi з 

придбанням нематерiального активу та доведення його до придатного для використанню стану. 

Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи, оцiнюються за собiвартiстю з вирахуванням 

накопиченої амортизацiї. Усi нематерiальнi активи Товариства мають кiнцевий термiн 

використання i включають переважно програмне забезпечення та лiцензiї на право користування 

програмним продуктом.  

Нарахування амортизацiї  нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку корисного 

використання (експлуатацiї) об'єкта, який  встановлюється Товариством при визнаннi цього 

об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс). 

   Строк корисного використання (експлуатацiї) нематерiальних активiв визначається постiйно 

дiючою комiсiєю з урахуванням: 

- очiкуваного використання об'єкта Товариства  з урахуванням його потужностi або 

продуктивностi; 

- строки корисного використання подiбних активiв; 

- фiзичний та моральний знос, що передбачається; 

- правовi або iншi подiбнi обмеження щодо строкiв використання об'єкта та iншi фактори. 

   Термiн  корисного використання нематерiальних активiв, становить десять рокiв безперервної 

експлуатацiї у разi, якщо iнше не передбачено договором поставки нематерiальних активiв. 

   Нарахування амортизацiї починається з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому 

об'єкт  нематерiальних активiв став придатним для корисного використання i припиняється, 

починаючи з першого  числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об'єкта  нематерiальних 

активiв. 

 

4.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв 

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може 

зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного 

вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його 

балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 

облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, 

визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i 

тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного 

вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв 



коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi 

необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання. 

 

4.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi 

4.5.1. Визнання iнвестицiйної нерухомостi 

До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину 

будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову 

оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для 

досягнення обох цiлей, а не для:    

  - використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для 

адмiнiстративних цiлей, 

 - продажу в звичайному ходi дiяльностi. 

Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: є ймовiрнiсть того, що 

Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною 

нерухомiстю; собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. 

Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та 

другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних 

цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та 

вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.  

 

4.5.2. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйної нерухомостi 

Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Витрати на операцiю 

включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає 

цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо 

вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних 

послуг, податки, пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.  

Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або 

збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або 

збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.  

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi зазвичай визначається iз залученням 

незалежного оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливої вартостi зумовлюється 

суттєвими для облiку коливаннями цiн на ринку подiбної нерухомостi. Справедлива вартiсть 

незавершеного будiвництва дорiвнює вартостi завершеного об'єкта за вирахуванням витрат на 

закiнчення будiвництва. 

Якщо оцiнити справедливу вартiсть неможливо, Товариство обирає для оцiнки об'єктiв 

iнвестицiйної нерухомостi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 "Оренда" та 

застосовує такий пiдхiд до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, при цьому розкриваються причини, з 

яких не використовується справедлива вартiсть. 

 

4.6. Знецiнення активiв 

Методологiчнi засади формування у бухгалтерському облiку iнформацiї щодо знецiненню 

активiв i розкриття ЇЇ у фiнансовiй звiтностi здiйснюється у вiдповiдностi з вимогами МСБО 36 

"Зменшення корисностi активiв". 

Станом на кожну звiтну дату фiнансовий актив, не вiднесений до категорiї фiнансових 

iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку за перiод, оцiнюється на предмет наявностi об'єктивних свiдчень його 

можливого знецiнення. Фiнансовi активи є знецiненими, якщо iснують об'єктивнi свiдчення 

того, що пiсля первiсного визнання активу вiдбулася подiя, що спричинило збиток. I що ця подiя 

справила негативний вплив на очiкувану величину майбутнiх грошових потокiв вiд даного 

активу, величину яких можна надiйно розрахувати. 

При оцiнцi фактiв, що свiдчать про знецiнення, Товариство аналiзує iсторичнi данi щодо ступеня 



ймовiрностi дефолту, строкiв вiдшкодування та сум понесених збиткiв, скоригованi з 

урахуванням суджень керiвництва щодо поточних економiчних i кредитних умов, в результатi 

яких фактичнi збитки, можливо, виявляться бiльше або менше тих, яких можна було б очiкувати 

виходячи з iсторичних тенденцiй. Щодо фiнансового активу, який облiковується за 

амортизованою вартiстю, сума збитку вiд знецiнення розраховується як рiзниця мiж балансовою 

вартiстю активу та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, 

дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка цього активу. Збитки визнаються у 

прибутку або збитку за перiод i вiдображаються на рахунку оцiночного резерву, величина якого 

вiднiмається з вартостi дебiторської заборгованостi. 

Вiдсотки на знецiнений актив продовжують нараховуватися в результатi вивiльнення дисконту. 

У разi настання будь-якої подальшої подiї, яка призводить до зменшення величини збитку вiд 

знецiнення, вiдновлена сума, ранiше вiднесена на збиток вiд знецiнення, вiдображається у складi 

прибутку або збитку за перiод. Збитки вiд знецiнення iнвестицiйних цiнних паперiв, 

класифiкованих в категорiю наявних для продажу, визнаються за допомогою перенесення до 

складу прибутку або збитку за перiод тiєї суми накопиченого збитку, який ранiше визнавався в 

iншому сукупному прибутку i представлявся в резервi змiн справедливої вартостi в складi 

власного капiталу. 

Цей накопичений збиток вiд знецiнення, виключається зi складу iншого сукупного прибутку i 

включається до складу прибутку або збитку за перiод, який являє собою рiзницю мiж вартiстю 

придбання вiдповiдного активу за вирахуванням виплат основної суми та нарахованої 

амортизацiї i його поточної справедливої вартостi за вирахуванням всiх збиткiв вiд знецiнення, 

ранiше визнаних у прибутку або збитку за перiод. Змiни нарахованих резервiв пiд знецiнення, 

викликанi змiною вартостi з плином часу, вiдображаються як елемент процентних доходiв. 

Балансова вартiсть нефiнансових активiв Товариства, вiдмiнних вiд запасiв i вiдкладених 

податкових активiв, аналiзується на кожну звiтну дату для виявлення ознак їх можливого 

знецiнення. При наявностi таких ознак розраховується сума очiкуваного вiдшкодування 

величина вiдповiдного активу. Щодо нематерiальних активiв, якi мають невизначений строк 

корисного використання або ще не готовi до використання, вiдшкодовується величина яка 

розраховується щороку в один i той же час. 

Сума очiкуваного вiдшкодування, величина активу або одиницi, яка генерує грошовi потоки, 

являє собою найбiльшу з двох величин: вартостi при використаннi цього активу (цiєї одиницi) та 

його (її) справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. При розрахунку вартостi при 

використаннi, очiкуванi в майбутньому потоки грошових коштiв дисконтуються до їх 

теперiшньої вартостi з використанням додаткової ставки дисконтування, що вiдображає поточну 

ринкову оцiнку впливу змiни вартостi грошей з плином часу i ризики, специфiчнi для даного 

активу. Для цiлей проведення перевiрки на предмет знецiнення активiв, якi не можуть бути 

перевiренi окремо, об'єднуються в найменшу групу, в рамках якої генерується приплив 

грошових коштiв у результатi триваючого використання вiдповiдних активiв, i цей приплив 

здебiльшого не залежить вiд припливу грошових коштiв, що генерується iншими активами або 

групою активiв ("одиниця, яка генерує грошовi потоки"). 

Збиток вiд знецiнення визнається в тому випадку, якщо балансова вартiсть самого активу або 

одиницi, яка генерує грошовi потоки, до якої належить цей актив, виявляється вище його (її) 

величини вiдшкодування. Збитки вiд знецiнення визнаються у прибутку або збитку за перiод. 

Збитки вiд знецiнення одиниць, що генерують потоки грошових коштiв, розподiляється 

пропорцiйно на зменшення балансової вартостi iнших активiв у складi вiдповiдної одиницi 

(групи одиниць). 

Вiдносно активiв, на кожну звiтну дату проводиться аналiз збитку вiд їх знецiнення, визнаного в 

одному з минулих перiодiв, з метою виявлення ознак того, що величину цього збитку слiд 

зменшити або що його бiльше не слiд визнавати. Суми, списанi на збитки вiд знецiнення, 

вiдновлюються в тому випадку, якщо змiнюються чинники оцiнки, використанi при розрахунку 

вiдповiдної суми очiкуваної величини вiдшкодування. Збиток вiд знецiнення вiдновлюється 



тiльки в межах суми, що дозволяє вiдновити вартiсть активiв до їх балансової вартостi, в якiй 

вони вiдбивалися б, якби не був визнаний збиток вiд знецiнення. 

Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу. 

Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 

вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного 

використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в 

бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю 

з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не 

нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi 

активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про 

фiнансовi результати. 

 

4.7. Облiковi полiтики щодо оренди 

   Товариство керується критерiями, щоб визначити, мiстить договiр оренду чи нi вiдповiдно до  

параграфу Б31 МСФЗ 16 "Оренда". 

Договiр є орендою, чи мiстить оренду, якщо договiр передає право контролювати користування 

iдентифiкованим активом протягом певного перiоду часу в обмiн на компенсацiю (параграф 9 

МСФЗ 16), зокрема:  

1) орендований об'єкт вважається  iдентифiкованим активом - якщо з договору  зрозумiло, який 

саме об'єкт орендується (конкретний автомобiль, примiщення). При цьому орендодавець не 

повинен мати суттєвого права замiни об'єкта протягом строку оренди; Актив зазвичай 

iдентифiкується тим, що вiн явно вказаний у договорi (параграф Б13 МСФЗ 16). 

2) в орендаря має бути право контролювати використання об'єкта протягом усього строку 

оренди - тобто орендар повинен мати право отримувати в основному всi економiчнi вигоди вiд 

використання активу протягом усього строку використання; 

3) об'єкт орендується за компенсацiю. 

Товариство  застосовує спрощення практичного характеру i не керується  МСФЗ 16 та не визнає 

в себе на балансi актив у формi права користування, а оренднi платежi облiковує як витрати 

перiод щодо: 

- короткострокової оренди (оренда строком < 12 мiсяцiв) незалежно вiд вартостi орендованого 

об'єкта.;  

- оренди, за якою базовий актив (актив, який є об'єктом оренди) є малоцiнним (параграф Б6 

МСФЗ 16). 

Якщо договiр є орендою i до нього не застосовуються спрощення, то на дату початку оренди 

орендар визнає актив з права користування та орендне зобов'язання. 

На дату початку оренди орендар оцiнює актив з права користування за собiвартiстю.  

Собiвартiсть активу з права користування складається з:  

а) суми первiсної оцiнки орендного зобов'язання;  

б) будь-яких орендних платежiв, здiйснених на, або до дати початку оренди, за вирахуванням 

отриманих стимулiв до оренди; 

в) будь-якi первiснi прямi витрати, понесенi орендарем; та 

г) оцiнку витрат, якi будуть понесенi орендарем у процесi демонтажу та перемiщення базового 

активу, вiдновлення мiсця, на якому вiн розташований, або вiдновлення базового активу до 

стану, що вимагається умовами оренди, окрiм випадкiв, коли такi витрати здiйснюються з метою 

виробництва запасiв. Орендар несе зобов'язання за такими витратами або до дату початку 

оренди, або внаслiдок використання базового активу протягом певного перiоду. 

На дату початку оренди орендар оцiнює орендне зобов'язання за теперiшньою вартiстю 

орендних платежiв, не сплачених на таку дату. Оренднi платежi слiд дисконтувати, 

застосовуючи припустиму ставку вiдсотка.   

Пiсля дати початку оренди орендар оцiнює актив з права користування, застосовуючи модель 

собiвартостi. 



Пiсля дати початку оренди орендар оцiнює орендне зобов'язання,  

а) збiльшуючи балансову вартiсть з метою вiдобразити процент за орендним зобов'язанням;  

б) зменшуючи балансову вартiсть з метою вiдобразити здiйсненi оренднi платежi; та  

в) переоцiнюючи балансову вартiсть з метою вiдобразити будь-якi переоцiнки або модифiкацiї 

оренди, або з метою вiдобразити переглянутi по сутi фiксованi оренднi платежi. 

Процентом за орендним зобов'язанням у кожному перiодi протягом строку оренди є сума, яка 

продукує постiйну перiодичну ставку вiдсотка за вiдповiдним залишком орендного зобов'язання. 

Пiсля дати початку оренди орендар визнає у прибутку або збитку - окрiм випадкiв, коли цi 

витрати включаються в балансову вартiсть iншого активу, застосовуючи iншi вiдповiднi 

стандарти, - такi обидвi складовi:  

а) проценти за орендним зобов'язанням; та  

б) змiннi оренднi платежi, не включенi в оцiнку орендного зобов'язання у тому перiодi, у якому 

сталася подiя чи умови, якi спричинили здiйснення таких платежiв. 

 Амортизацiя активу з права користування об'єктом оренди нараховується Товариством 

протягом перiоду очiкуваного використання активу.  Перiодом очiкуваного використання активу 

є  строк оренди. Амортизацiї активу з права користування об'єктом оренди нараховується 

прямолiнiйним методом. 

 

4.8. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток 

Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах, визначених Податковим 

кодексом України. 

У 2020 роцi ставка податку на прибуток складала 18 % вiд об'єкта оподаткування.  

Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється вiдповiдно до податкового    

законодавства України. У 2020 роцi згiдно чинного законодавства Товариство сплачувало 

податок на прибуток щоквартально.   

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого 

податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi 

(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати 

Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних  на дату 

балансу. 

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою 

податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж 

балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi 

наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути 

використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених 

податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не 

iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити 

використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. 

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть 

застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає 

поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний 

перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у 

власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу. 

Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, 

якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. 

 

 4.9. Облiковi полiтики щодо  iнших активiв та зобов'язань 

 4.9.1. Забезпечення 

 Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 



конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 

неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 

Товариство також створює резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) 

вiдпусток. Розрахунок такого резерву здiйснюється на пiдставi правил Облiкової полiтики 

Товариства. Розмiр створеного резерву оплати вiдпусток пiдлягає iнвентаризацiї на кожну звiтну 

дату. Розмiр вiдрахувань до резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне 

страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаної 

працiвниками вiдпустки та їхнього середньоденного заробiтку на момент проведення такого 

розрахунку. Також можуть враховуватися iншi об'єктивнi фактори, що впливають на розрахунок 

цього показника. У разi необхiдностi робиться коригуюча проводка в бухгалтерському облiку 

згiдно даних iнвентаризацiї резерву вiдпусток. 

 

4.9.2. Виплати працiвникам 

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам, як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть 

короткострокових виплат працiвникам, як забезпечення вiдпусток - пiд час надання 

працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

 

4.9.3. Пенсiйнi зобов'язання 

Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати 

працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз 

поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були 

наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та  зароблена 

вiдповiдна заробiтна платня. Додатково Товариство має недержану пенсiйну програму з 

визначеними внесками, яка передбачає внески вiд роботодавця, якi розраховуються у виглядi 

процента вiд поточної заробiтної плати працiвникiв та вiдображаються у перiодi, в якому 

буланарахована вiдповiдна плата. 

 

4.10. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi 

4.10.1. Доходи та витрати 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

Дохiд - збiльшення активiв або зменшення зобов'язань, наслiдком якого є зростання власного 

капiталу, крiм як унаслiдок здiйснення внескiв держателями вимог до власного капiталу. 

Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям 

визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або 

зменшення зобов'язань. 

Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв 

визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов: 

а) Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на 

фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи; 

б) за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, 

яка зазвичай пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими 

iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; 

в) суму доходу можна достовiрно оцiнити; 

г) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; 

та 

г) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 

Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження 

коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату 

балансу. 



Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв. 

Витрати - зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, наслiдком якого є зменшення власного 

капiталу, крiм як унаслiдок здiйснення розподiлу держателям вимог до власного капiталу.  

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та 

одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. 

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх 

економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 

зобов'язання без визнання активу. 

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 

доходи. 

 

4.10.2 Операцiї з iноземною валютою 

Первiсна оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється у 

функцiональнiй (нацiональнiй) валютi за офiцiйним курсом гривнi щодо iноземних валют 

Нацiонального банку України внаслiдок чого виникають доходи(витрати) вiд купiвлi iноземної 

валюти, як рiзниця мiж комерцiйним курсом та офiцiйним курсом гривнi щодо iноземних валют 

Нацiонального банку України, якi вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв(витрат), 

вiдповiдного перiоду. 

Подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється у 

функцiональнiй валютi за офiцiйним курсом гривнi щодо iноземних валют НБУ на дату оцiнки, 

внаслiдок чого виникають доходи (витрати) вiд продажу iноземної валюти, як рiзниця мiж 

комерцiйним курсом та офiцiйним курсом гривнi щодо iноземних валют НБУ, якi 

вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв (витрат) вiдповiдного перiоду.  

На кiнець звiтного перiоду монетарнi статтi пiдлягають перерахунку за валютним курсом 

закриття (офiцiйний курс гривнi щодо iноземних валют НБУ на кiнець звiтного перiоду) на дату 

складання звiту про фiнансовий стан. Доходи (витрати) вiд операцiйних курсових рiзниць, якi 

виникають при такому перерахунку, вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв 

(витрат) розгорнуто. 

Основнi офiцiйнi курси гривнi до iноземних валют, за якими вiдображенi монетарнi статтi 

балансу та статтi звiту про фiнансовi результати, були такими: 

 

 Гривня 

Станом на 31.12.2020 р. 

1 болгарський лев 17,7571 

1 канадський долар 22,1154 

1 чеська крона 1,3238 

1 юань женьмiньбi 4,3333 

1 форинт 0,095181 

1 єна 0,27444 

1 норвезька крона 3,2957 

1 росiйський рубль 0,37823 

1 шведська крона 3,4530 

1 швейцарський франк 32,0156 

1 фунт стерлiнгiв 38,4393 

1 долар США 28,2746 

1 євро 34,7396 

1 злотий 

1 бiлоруський рубль 

1 новий iзраїльський шекель 



1 теньге 

1 молдовський лей 

1 турецька лiра 7,6348 

0,0124 

8,8113 

0,067124 

1,6413 

3,8448 

 

4.10.3. Умовнi зобов'язання та активи 

Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя 

про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя 

про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 

 

5. Основнi припущення, оцiнки та судження 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають 

вплив на елементи фiнансової звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 

розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження 

базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються 

обгрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi 

активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства 

iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих 

розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються 

високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення 

для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче. 

 

5.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 

керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової 

полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних 

рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: 

o подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки 

Товариства; 

o вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну 

форму; 

o є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; 

o є повною в усiх суттєвих аспектах. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених 

далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання; 

б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат 

у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi. 

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших 

органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну 

основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi 

практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

 

  5.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 

розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В 



iнших випадках оцiнка справедливої вартостi грунтується на судженнях щодо передбачуваних 

майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним 

фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка 

справедливої вартостi". 

 

5.3. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв 

Протягом звiтного 2020 року переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi iз залученням незалежних 

оцiнювачiв не здiйснювалась.  

Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до 

оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом 

невизначеностi оцiнок, тому що:  

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки 

базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних 

курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а 

також специфiчних особливостей операцiй; та  

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на 

доходи (витрати) може бути значним. 

Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, 

волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань 

пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у 

разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй 

звiтностi чистий прибуток та збиток. 

Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливої 

вартостi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливої вартостi 

першого рiвня, Керiвництво Товариства планує використовувати оцiнки та судження якi 

базуються на професiйнiй компетенцiї працiвникiв Пiдприємства, досвiдi та минулих подiях, а 

також з використанням розрахункiв та моделей вартостi фiнансових активiв. Залучення  

зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких фiнансових iнструментiв де оцiнка, яка базується на 

професiйнiй компетенцiї, досвiдi та розрахунках є недостатньою, на думку Керiвництва є 

прийнятним та необхiдним. 

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати 

значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть 

 

5.4. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв 

Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових 

iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням 

грунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших 

факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу 

цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво 

вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв. 

 

5.5. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 

На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої 

дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх 

знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження 

керiвництва за наявностi об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних 

майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що 

вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу. 

 

6. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi  

6.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою 



вартiстю 

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, 

тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець 

кожного звiтного перiоду.Товариство вiдбирає вихiднi данi, якi вiдповiдають характеристикам 

активу чи зобов'язання, що їх брали б до уваги учасники ринку в операцiї з активом чи 

зобов'язанням. 

Активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, Товариство подiляє на вищесказанi класи 

активiв, яким притаманнi вiдповiднi методики та методи оцiнювання.  

 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю  

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  

Вхiднi данi 

Грошовi кошти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий

 Офiцiйнi курси НБУ 

Дебiторська заборгованiсть Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за 

справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних 

грошових потокiв на дату оцiнки. Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської 

заборгованостi здiйснюється за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу 

ефективного вiдсотка, крiм тiєї, яка призначена як така, що оцiнюється за справедливою 

вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку Ринковий, дохiдний, 

витратний Данi оцiнки професiйних оцiнювачiв. 

Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки 

Поточнi фiнансовi зобов'язання Первiсне визнання поточнихфiнансових зобов'язань  

здiйснюється спочатку  за справедливою вартiстю, яка збiльшується/зменшується  на суму 

витрат, якi безпосередньо вiдносяться до здiйснення угоди. Пiсля первiсного визнання цi 

фiнансовi зобов'язання оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу 

ефективної ставки вiдсотка 

  Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi 

потоки 

 

До складу активiв, якi оцiнюється за справедливою вартiстю, вiдносяться грошовi кошти та 

основнi засоби. Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi з використанням ринкового методу. Первiсна та 

подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за справедливою вартiстю з використанням 

ринкового методу. 

 

     6.2. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi 

У складi активiв Товариства, що облiковуються за справедливою вартiстю, є грошовi кошти на 

поточному рахунку банку, нематерiальнi активи, запаси, дебiторська заборгованiсть та основнi 

засоби. У подальшому Товариство буде використовувати iєрархiю справедливої вартостi згiдно 

вимог МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi". Цей МСФЗ встановлює iєрархiю справедливої 

вартостi, у якiй передбачено три рiвнi вхiдних даних для методiв оцiнки вартостi, що 

використовуються для оцiнки справедливої вартостi. Iєрархiя справедливої вартостi встановлює 

найвищий прiоритет для цiн котирування (нескоригованих) на активних ринках на iдентичнi 

активи або зобов'язання (вхiднi данi 1-го рiвня) та найнижчий прiоритет для закритих вхiдних 

даних (вхiднi данi 3-го рiвня).  

Методи оцiнки, зокрема, моделi дисконтованих грошових потокiв або моделi, що грунтуються 

на нещодавнiх операцiях на ринку на загальних умовах або на фiнансових даних об'єктiв 

iнвестицiй, застосовуються для оцiнки справедливої вартостi для певних фiнансових 

iнструментiв, щодо яких вiдсутня зовнiшня ринкова iнформацiя щодо цiноутворення.  



Оцiнки справедливої вартостi аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi наступним 

чином:  

(i) Рiвень 1 - це оцiнки за цiнами котирування (без застосування коригувань) на активних ринках 

для iдентичних активiв та зобов'язань;  

(ii) Рiвень 2 - це методики оцiнки з усiма суттєвими параметрами, наявними для спостереження 

за активами та зобов'язаннями, безпосередньо (тобто, цiни) або опосередковано (тобто, 

визначенi на основi цiн), та  

(iii) Рiвень 3 - це оцiнки, якi не базуються виключно на наявних на ринку даних (тобто, оцiнка 

вимагає значного застосування параметрiв, за якими вiдсутнi спостереження).  

Закритi вхiднi данi слiд використовувати для оцiнки справедливої вартостi, якщо вiдповiдних 

вiдкритих даних немає, що передбачається в ситуацiї, коли дiяльнiсть ринку для активу або 

зобов'язання на дату оцiнки незначна, або її взагалi немає. Отже, закритi вхiднi данi мають 

вiдображати припущення якi використовували б учасники ринку, встановлюючи цiну на актив 

або зобов'язання, в тому числi припущення про ризик. 

 

  6.3. Перемiщення мiжрiвнями iєрархiї справедливої вартостi 

За звiтний перiод переведень мiж рiвнями iєрархiї не вiдбувалося. 

 

  6.4. Рух активiв, що оцiнюється за справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних 3-

го рiвня iєрархiї 

За звiтний перiод рух активiв, що оцiнюється за справедливою вартiстю, в межах рiвня iєрархiї 

не вiдбувався. 

 

6.5. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi" 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв в порiвняннi з їх балансовою вартiстю. 

     Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за 

передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки.  

Методи оцiнки справедливої вартостi включають моделi чистої приведеної вартостi та моделi 

прогнозованих грошових потокiв, порiвняння iз подiбними iнструментами та iншi моделi 

оцiнки. Оцiнка вартостi здiйснюється за методом, який вiдповiдає обставинам та для якого є 

достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних 

вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.  

Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, а також iнвестицiй, 

доступних для продажу, неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового 

котирування цих активiв. 

 

 

                                                                                                                                   (тис.грн.) 

 Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 

 2020 2019 2020 2019 

1 2 3 4 5 

Основнi засоби   11722 12125 11722 12125 

Нематерiальнi активи 140 195 140 195 

Довгострокова  

дебiторська заборгованiсть 79371 92880 79371 92880 

Дебiторська заборгованiсть  1389 7385 1389 7385 

Грошi та їх еквiваленти 47134 22708 47134 22708 

Кредиторська заборгованiсть  88 87 88 87 

Поточнi зобов'язання  7604 6000 7604 6000 

 

Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої 



вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка 

суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для 

користувачiв фiнансової звiтностi. 

 

7. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у фiнансовiй звiтностi 

 

    7.1.  Нематерiальнi активи 

     (тис.грн.) 

 

Найменування статтi  Нематерiальнi активи 

Балансова вартiсть на кiнець 31.12.2019 року  195 

 Первiсна вартiсть  962 

 Знос на кiнець 31.12.2019 року  (767) 

 Надходження 16 

 Амортизацiйнi вiдрахування  (71) 

Балансова вартiсть на кiнець 31.12 2020 року  140 

 Первiсна вартiсть  978 

 Знос на кiнець 31.12.2020 року  (838) 

 

За станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року нематерiальнi активи складаються з авторського 

права на програмне забезпечення та прав власностi на знак для товарiв i послуг. Обмеження 

щодо володiння, користування  та розповсюдження, вiдсутнi.  

Нематерiальнi активи, стосовно яких є обмеження права власностi вiдсутнi.  

Вартiсть створених нематерiальних активiв вiдсутня. 

Збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi виникають у результатi переоцiнок, а 

також унаслiдок збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих у власному 

капiталi вiдсутнi. 

7.2. Основнi засоби 

                                                                                                                                      (тис.грн.) 

Найменування статтi  Будiвлi Машини та обладнання Транспорт Меблi та 

приладдя Iншi  ОЗ Iншi необоротнi матерiальнi активи Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Балансова вартiсть на кiнець 31.12.2019 року  11369 145 409 12 190 - 12125 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть  13427 1145 1215 460 397 287 16931 

Знос на кiнець 31.12. 2019 року  (2058) (1000) (806) (448) (207) (287) (4806) 

Вибуття первiсної вартостi - - - - - - - 

Вибуття зносу - - - - - - - 

Надходження - 52 - - - 115 167 

Амортизацiйнi вiдрахування  (184) (38) (195) (1) (37) (115) (570) 

Балансова вартiсть на кiнець 31.12.2020 року  11185 159 214 11 153 - 11722 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть  13427 1197 1215 460 397 402 17098 

Знос на кiнець 31.12. 2020 року  (2242) (1038) (1001) (449) (244) (402) (5376) 

 

За станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року основнi засоби, стосовно яких є передбаченi 

чинним законодавством України обмеження щодо володiння, користування  та розповсюдження, 

вiдсутнi.  

Основних засобiв, що тимчасово не використовуються, та вилученi з експлуатацiї для продажу, 

немає.  

 

Примiтка 7.3. Довгострокова дебiторська заборгованiсть 

 



Таблиця 1. 

(тис.грн.) 

Найменування показника На 31.12.2019р. На 31.12.2020р. 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть 92 880 79371 

Всього 92 880 79371 

 

Станом на 31.12.2020р. довгострокова дебiторська заборгованiсть в сумi 79371 тис.грн. 

складається з кредитiв юридичних та фiзичних осiб. 

 

Таблиця 1.1. Кредити  

(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статтi  На 31.12.2019р. На 31.12.2020р. 

1  2  3  4  

1 Кредити, що наданi 

юридичним особам  87 954 89 497 

2 Кредити,що наданi фiзичним особам на поточнi потреби  70 863 66 401 

3 Резерв пiд знецiнення кредитiв  (65 937) (76 527) 

4 Усього кредитiв за мiнусом резервiв  92 880 79 371 

        Кредити, що фактично були забезпеченi цiнними паперами, якi є об'єктом репо, та цiннi 

папери, якi Товариство може продати чи перезакласти вiдсутнi. 

 

      Таблиця 1.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2020 рiк.   

                                                                                                                                 (тис.грн.) 

Рядок Рух резервiв  Кредити юридичним 

особам  Кредити фiзичним особам  Усього  

1  2  3  4  5 

1  Залишок за станом на кiнець дня 31 грудня 2019р. (39 833) (26 104) (65 

937) 

2  (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом року (14 728) 4138

 (10 590) 

3 Залишок за станом на кiнець дня 31 грудня 2020р. (54 561) (21 966) (76 

527) 

 

 

 

Таблиця 1.3. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi  

      (тис.грн.) 

Рядок  Вид економiчної дiяльностi  На 31.12.2019р. На 31.12.2020р. 

  сума  %  сума  %  

1  2  3  4  5  6  

1 Виробництво 34 397 21,66 30 765 19,73 

3 Оптова торгiвля, крiм торгiвлi автотранспортними засобами 42 419 26,71 45 672 29,30 

4  Будiвництво 11 138 7,01 13 061 8,38 

6 Фiзичнi  особи 70 863 44,62 66 401 42,59 

7 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 158 817 100 155 899

 100 

 

Таблиця 1.4. Iнформацiя про  кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2020 рiк 

(тис. грн.)  

Рядок  Найменування статтi Кредити наданi  

юридичним особам  Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби  Усього  



1  2 3  4 5 

1  Незабезпеченi кредити - - - 

2  Кредити, що забезпеченi: 89 498 66401 155 899 

2.1 нерухомим майном - 991 991 

 ут.ч.    

2.1.1    житлового призначення - - - 

2.1.2 Iншим нерухомим майном - 991 991 

2.2      рухомим майном 88 489 65 410 153 899 

 у т.ч.    

2.2.1 устаткуванням 88 489 63 998 152 487 

2.2.2     транспортними засобами - 1 412 1 412 

2.2.3 Товари в оборотi 1 009 - 1 009 

4 

 

 Усього кредитiв та за боргованостi клiєнтiв без резервiв 89 498 66 401 155 899 

 

Таблиця 1.5. Аналiз кредитної якостi кредитiв за 2020 рiк  

(тис. грн.) 

Рядок  Найменування статтi  Кредити,що наданi  юридичним особам  Кредити, що наданi 

фiзичним особам на поточнi потреби  Усього  

1  2  3  4 5 

1 Непростроченi та незнецiненi:  - 12 318 12 318 

2 Непростроченi та знецiненi 25 999 51 680 77 699 

3 Простроченi та знецiненi 63 498 2403 65 901 

3.1 Iз затримкою платежу бiльше нiж 366 днiв  57 724 2403 43 762 

4 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 89 497 66 401 155 898 

5 Резерв пiд знецiнення за кредитами  (54 561) (21 966) (76 527) 

6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 34 936 44 435 79 371 

 

 7. 4. Запаси 

(тис. грн.) 

 На 31.12.2019р. На 31.12.2020р. 

Витратнi матерiали (собiвартостi) 

 ( за iсторичною с 10 5 

 

7.5. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 

Станом на 31.12.2020 року дебiторська заборгованiсть за розрахунками становить 9653 тис. грн. 

та складається iз дебiторської заборгованостi за реалiзоване майно, термiн погашення якої не 

настав. 

 

7.6. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

Станом на 31.12.2020 року iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить 1389 тис. грн. та 

складається iз дебiторської заборгованостi за отриманi послуги в сумi 556 тис. грн. (оренда, 

електроенергiя термiн до 1 мiсяця); наданої поворотної фiнансової допомоги  в сумi 575 тис. грн.        

(термiн до 12 мiсяцi),  заборгованостi по оплатi вiдпустки по вагiтностi та пологах та лiкарняних 

в сумi 15 тис. грн., залишок неамортизованого дисконту за кредиторською заборгованiстю в сумi 

243 тис.грн. 

Станом на 31.12.2019 року iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить 7385 тис. грн. та 

складається iз дебiторської заборгованостi за отриманi послуги в сумi 376 тис. грн. (оренда, 

електроенергiя термiн до 1 мiсяця); дебiторської заборгованостi по виплачених фiзичним особам 

переказах по системi Money Gram в сумi 4 тис. грн., наданої поворотної фiнансової допомоги  в 



сумi 7004 тис. грн. ( термiн до 6 мiсяцiв),  обслуговування та пiдтримка програмного 

забезпечення в сумi 1 тис. грн. 

 

7.7.  Грошi та їх еквiваленти 

Станом на кiнець дня 31.12.2020 року грошi та їх еквiваленти складають 47 134 тис грн., i 

розподiленi мiж касами 133 вiддiлень, та коштами на поточних рахунках: 

кошти у касах вiддiлень - 47 020 тис. грн.; 

кошти в нацiональнiй валютi - 22 800 тис. грн.; еквiваленти валютних коштiв у касах 

вiдокремлених пiдроздiлiв за офiцiйним курсом гривнi щодо iноземних валют Нацiонального 

банку України - 24 220 тис. грн., i складають у валютi: BGN - 900, BYN - 2 625, CAD-2 625, 

CHF-3 050, CNY - 100, CZK - 193 250, EUR - 197 693, GBP - 7 115, HUF - 99 500, ILS - 4 020, 

KZT - 48000, MDL - 18 906, NOK - 250, PLN - 217 120, RUB - 3 436 120, TRY - 2 020, USD - 480 

456. 

Кошти на поточних рахунках Товариства - 114 тис. грн. 

Станом на кiнець дня 31.12.2019 року грошi та їх еквiваленти складають 22 708 тис грн., i 

розподiленi мiж касами 73 вiддiлень, та коштами на поточних рахунках: 

кошти у касах вiддiлень - 22 445 тис. грн.; 

кошти в нацiональнiй валютi - 10 298 тис. грн.; еквiваленти валютних коштiв у касах 

вiдокремлених пiдроздiлiв за офiцiйним курсом гривнi щодо iноземних валют Нацiонального 

банку України - 12 147 тис. грн., i складають у валютi: AUD -1000, BGN - 811, CAD-870, CHF-

190, CZK- 104 300, DKK - 50, EUR-112 459, GBP-2 715, HUF - 262 000, ILS - 120, NOK - 4 550, 

PLN-123 000, RUB - 2 892 710, SEK-25 000, TRY - 2640, USD - 293 934. 

Кошти на поточних рахунках Товариства - 263 тис. грн. 

 

7.8.Власний капiтал 

Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2020року складає 135 559 тис.грн., та складається iз 

зареєстрованого та сплаченого капiталу у сумi 132 000 тис. грн.; резервного капiталу у сумi   3 

379 тис.грн., який сформовано за рахунок прибутку минулих перiодiв;  прибутку, отриманого за 

2020 рiк в сумi 180 тис.грн. 

При цьому розподiл часток в статутному капiталi учасникiв Товариства має такий вигляд:  

Бойко Олег Васильович у розмiрi 115 368 000 (сто п'ятнадцять мiльйонiв триста шiстдесят вiсiм 

тисяч) гривень 00 копiйок, що становить 87,4 % Статутного капiталу; 

Бойко Юлiя Савелiвна у розмiрi 8 316 000 (вiсiм мiльйонiв триста шiстнадцять тисяч) гривень 00 

копiйок, що становить 6,3 % Статутного капiталу; 

Бойко Василь Васильович у розмiрi 8 316 000 (вiсiм мiльйонiв триста шiстнадцять тисяч) 

гривень 00 копiйок, що становить 6,3 % Статутного капiталу. 

Статутний капiтал Товариства складає 132 000 000 гривень,  що  вiдповiдає установчим 

документам,  та  сформований  в повному обсязi вiдповiдно до вимог Закону України "Про 

господарськi товариства" та Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання 

ринкiв фiнансових послуг" 

 

7.9 Вiдстроченi податковi зобов'язання 

(тис.грн.)          

Рядок Перелiк вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань

 Залишок на   початок 31.12.2019р.  

 Визнанi в прибутках/ 

збитках 

 Залишок на кiнець 

31.12.2020р. 

 

1 2 3 4 5 



 1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi збiльшують суму оподаткування та перенесенi 

податковi збитки на майбутнi перiоди  

16  

14  

14 

1.1 Основнi засоби 16 14 14 

2 Чисте вiдстрочене податкове зобов'язання 16 14 14 

 

7.10. Iншi довгостроковi зобов'язання 

До iнших довгострокових зобов'язань вiднесено субординований борг. 

ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", правонаступником якого є АТ "ФК"АВЕРС №1", 

правонаступником якого є АТ "ФК"АВЕРС",залучив у iнвестора - юридичної особи звичайнi 

незабезпеченi грошовi кошти в нацiональнiй валютi на умовах субординованого боргу, термiн 

зобов'язання становить 31.12.2020 р. 

Субординований борг являє собою договори про довгостроковi позики, якi у випадку 

невиконання Товариством своїх зобов'язань будуть другорядними по вiдношенню до  його 

основних боргових зобов'язань. Субординований борг визнається спочатку за справедливою 

вартiстю за вирахуванням понесених витрат на здiйснення операцiї. У подальшому 

субординований борг вiдображається за амортизованою вартiстю. 

Станом на кiнець дня 31.12.2020 року сума  субординованого боргу  складає 4 620 тис.грн. ( в 

тому числi нарахованi вiдсотки складають 96 тис.грн.). 

Станом на кiнець дня 31.12.2019 року сума  субординованого боргу  складала 6 015 тис.грн.( в 

тому числi нарахованi вiдсотки складали 1095 тис.грн. та амортизацiя дисконту складала                   

20 тис.грн.). 

 

7.11. Поточна кредиторська заборгованiсть  

Станом на 31.12.2020 року облiковується кредиторська заборгованiсть за послуги в сумi          54 

тис.грн., яка складається з поточної заборгованостi, пов'язаної  iз розрахунками з 

постачальниками, а саме : охорони нежитлових примiщень вiддiлень - 1 тис.грн., технiчного 

обслуговування РРО - 31 тис.грн., послуг телефонного зв'язку - 1 тис. грн., витрат iз 

обслуговування програмного забезпечення - 20 тис. грн., послуг нотарiуса - 1 тис.грн.  

Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 13 тис.грн., в тому числi податок на прибуток в 

сумi 10 тис.грн. нарахований за  4-й квартал 2019 року, термiн сплати якого ще не настав . 

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування в сумi 4 тис.грн складається з ЄСВ 

22%, нарахованого на суму нарахованої вiдпустки по вагiтностi та пологах та лiкарняних.  

Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi в сумi 17 тис.грн. складається з 

депонованої заробiтної плати - 4 тис.грн. та вiдпустки по вагiтностi та пологах та лiкарняних - 13 

тис.грн.  

Станом на 31.12.2019 року облiковувалася кредиторська заборгованiсть за послуги в сумi         75 

тис.грн., яка складалася з поточної заборгованостi, пов'язаної  iз розрахунками з 

постачальниками, а саме: оренди нежитлових примiщень вiддiлень - 27 тис.грн., охорони 

нежитлових примiщень вiддiлень - 1 тис.грн., технiчне обслуговування РРО - 21 тис.грн., 

телефонний зв'язок - 1 тис. грн., витрат iз обслуговування програмного забезпечення - 25 тис. 

грн.  

Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 12 тис.грн., в тому числi податок на прибуток в 

сумi 10 тис.грн. нарахований за  4-й квартал 2019 року, термiн сплати якого ще не настав. 

 

 7.12. Поточнi забезпечення 

Станом на 31.12.2020 року поточнi забезпечення у розмiрi 1 544 тис.грн., складаються iз резерву 

вiдпусток розрахованого на пiдставi планових показникiв оплати працi в 2020 роцi.  

Станом на 31.12.2019 року поточнi забезпечення у розмiрi 602 тис.грн., складалися iз резерву 



вiдпусток розрахованого на пiдставi планових показникiв оплати працi в 2019 роцi.  

 

7.13. Iншi поточнi зобов'язання 

Залишки зобов'язань, що зазначенi в цiй статтi, на кiнець дня 31.12.2020 року становлять                 

7 604 тис.грн. i складаються з суми заборгованостi за договорами поворотної фiнансової 

допомоги в сумi  7 365 тис.грн. та залишку неамортизованої премiї за дебiторською 

заборгованiстю в сумi                       239 тис. грн.. 

 

8. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 

Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або 

збiльшенням зобов'язань. Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв або 

збiльшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капiталу компанiї, за умови, що 

цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.  

Витратами визнаються витрати певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 

якого вони здiйсненi.  

За умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, дохiд у Звiтi про фiнансовi 

результати вiдображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, якi 

призводять до збiльшення власного капiталу пiдприємства.  

За умови, що оцiнка витрат може бути достовiрно визначена, витрати вiдображаються у Звiтi 

про фiнансовi результати в момент вибуття активу або збiльшення зобов'язання.  

Доходи i витрати зазвичай враховуються за принципом нарахування залежно вiд ступеня 

завершеностi конкретної операцiї, яка оцiнюється як спiввiдношення фактично наданого обсягу 

послуг i загального обсягу послуг, якi мають бути наданi.  

 

8.1. Доходи за видами 

(тис.грн.) 

Назва статтi На 31.12.2020р. На 31.12.2019р. 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), в т.ч.: 16592 23238 

Процентнi доходи 16592 23238 

Iншi операцiйнi доходи,  в т.ч.: 91113 58256 

вiд купiвлi-продажу iноземної валюти 80469 41445 

вiд операцiйних курсових рiзниць 10640 3592 

дохiд вiд продажу заставного майна 0 13216 

iншi операцiйнi доходи  4 3 

Iншi доходи, в т.ч.: 1005 115 

дохiд вiд визнання дисконту за кредиторською заборгованiстю 998 111 

дохiд вiд операцiйної оренди 7 4 

Iншi фiнансовi доходи, в т.ч.: 819 - 

дохiд вiд амортизацiї премiї за дебiторською заборгованiстю 819 - 

Всього 109 529 81609 

   Визнання процентного доходу вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати Товариства  за 

методом нарахування. 

 

8.2 Витрати за видами 

(тис.грн.) 

Назва статтi На 31.12.2020р На 31.12.2019р 

Адмiнiстративнi витрати, в т.ч.: 29990 14143 

Витрати на персонал: 17175 8589 

Витрати на оплату працi 14099 7052 

Витрати на соцiальне забезпечення 3076 1537 

Амортизацiйнi вiдрахування 641 542 



Консультацiйнi та аудиторськi послуги 134 218 

Iнформацiйно-технiчна пiдтримка 2 18 

витрати на утримання  ОЗ та нематерiальних активiв 749 698 

витрати на послуги охорони, навчання персоналу, РКО, комунальнi, послуги зв'язку 1539

 721 

Витрати на  послуги оренди офiсних примiщень 8097 2346 

нотарiальнi, депозитарнi послуги  18 50 

резерв вiдпусток 1524 691 

матерiальнi витрати (канцтовари, господарськi) 76 

 51 

мiсцевi податки 25 26 

отримання лiцензiй, оцiнка майна, переклади 2 117 

Витрати на вiдрядження 3 69 

Iншi 5 7 

Iншi операцiйнi витрати, в т.ч.: 76907 54587 

вiдрахування в резерв пiд дебiторську             заборгованiсть (пiд знецiнення кредитiв)  10598

 18917 

витрати вiд купiвлi - продажу iноземної валюти 58912 30835 

витрат вiд операцiйних курсових рiзниць 7371 4811 

Iншi 26 24 

Фiнансовi витрати, в т.ч.: 1353 645 

Процентнi витрати за субординованим боргом 597 645 

витрати вiд амортизацiї дисконту за кредиторською заборгованiстю 756 - 

Iншi витрати, в т.ч.: 1059 13295 

Списання балансової вартостi при продажу основних засобiв (майна) 0 79 

 Витрати з продажу заставного майна 0 13216 

Витрати  вiд визнання премiї за дебiторською заборгованiстю 1059 - 

Всього: 109309 82670 

 

За звiтний перiод Товариство отримало фiнансовий результат (прибуток) до оподаткування  в 

розмiрi 220 тис.грн.  

 

Таблиця 8.3 Витрати на сплату податку на прибуток 

(тис.грн.) 

Рядок  Найменування статтi  31.12.2020р.  31.12.2019р.  

1  2  3  4  

1  Витрати з податку  на прибуток  (26) (28) 

2  Змiна вiдстроченого податку на прибуток, пов'язана з:  (14) (16) 

2.1 виникненням тимчасових рiзниць (14) (16) 

3  Усього витрат з податку на прибуток (40) (44) 

 

За звiтний перiод ставка податку на прибуток, що застосовується для визначення вiдстрочених 

податкiв, яка передбачається в перiод активу чи погашення зобов'язання, становить на 31 грудня 

2020 року 18%.  

 

9. Розкриття iншої iнформацiї 

9.1 Умовнi зобов'язання 

9.1.1. Судовi позови 

У ходi своєї дiяльностi,Товариство залучається до судових процесiв. Виходячи з власної оцiнки 

та внутрiшнiх професiйних консультацiй, керiвництво Товариства вважає, що результат цих 

судових процесiв не матиме суттєвого впливу на дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. 



 

9.1.2. Оподаткування 

Основнi принципи оподаткування. Податкове, валютне та митне законодавство України часто 

змiнюється, тому може тлумачитися по-рiзному. Вiдповiднi органи можуть не погодитися з 

тлумаченням цього законодавства керiвництвом Товариства у зв'язку з дiяльнiстю Товариства та 

операцiями в рамках цiєї дiяльностi. Внаслiдок цього може iснувати значна невизначенiсть щодо 

забезпечення або тлумачення нового законодавства та нечiткi або вiдсутнi правила його 

виконання. Податковi органи України можуть займати бiльш агресивну позицiю у своєму 

тлумаченнi законодавства та проведеннi податкових перевiрок, застосовуючи досить складний 

пiдхiд. Цi фактори у поєднаннi iз зусиллями податкових органiв, спрямованими на збiльшення 

податкових надходжень у вiдповiдь на зростання бюджетного тиску, можуть призвести до 

зростання рiвня та частоти податкових перевiрок, тому iснує можливiсть, що операцiї та 

дiяльнiсть, якi ранiше не заперечувались, можуть бути оскарженi. У результатi можуть бути 

нарахованi додатковi суттєвi суми податкiв, штрафiв та пенi. Вiдповiднi органи можуть 

проводити податковi перевiрки у фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля 

їх закiнчення. За певних обставин перевiрка може стосуватися довших перiодiв.  

Українське податкове законодавство не мiстить чiтких iнструкцiй з певних податкових питань. 

Iнодi тлумачення Товариством таких невизначених податкових питань призводить до 

зменшення загальної податкової ставки по Товариствi. Як зазначено вище, таке тлумачення 

податкового законодавства може надзвичайно ретельно перевiрятися. Наслiдки таких перевiрок 

з боку податкових органiв не можуть бути оцiненi з достатнiм ступенем надiйностi, проте вони 

можуть бути суттєвими для фiнансового стану та дiяльностi органiзацiї в цiлому.  

 

10. Цiлi та полiтики управлiння ризиками 

Управлiння ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i є важливим 

елементом її дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi 

фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на фiнансовi 

показники Товариства. Оперативний i юридичний контроль має на метi забезпечувати належне 

функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i 

юридичних ризикiв.  

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими ризиками i 

вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись 

унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок 

впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких фiнансових ризикiв вiднесено 

кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. 

Полiтика з управлiння ризиками орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з 

якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний 

монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння 

ризиками. 

Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин 

виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та 

застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.  

Основнi ризики, що властивi Товариству в ходi її операцiйної дiяльностi, i способи їх управлiння 

представленi нижче. 

Товариство при веденнi професiйної дiяльностi здiйснює управлiння фiнансовими та 

нефiнансовими ризиками. 

Фiнансовi ризики. 

Загальний фiнансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливостi продовження дiяльностi 

пiдприємства, який може виникнути при погiршеннi фiнансового стану Товариства, якостi його 

активiв, структури капiталу, при виникненнi збиткiв вiд його дiяльностi внаслiдок перевищення 

витрат над доходами. 



Ринковий ризик - ризик виникнення фiнансових втрат (збиткiв), якi пов'язанi з несприятливою 

змiною ринкової вартостi фiнансових iнструментiв у зв'язку з коливаннями цiн на чотирьох 

сегментах фiнансового ринку, чутливих до змiни вiдсоткових ставок: ринку боргових цiнних 

паперiв, ринку пайових цiнних паперiв, валютному ринку i товарному ринку.  

Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового 

ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях.  

Ринковий ризик включає: 

" процентний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на борговi цiннi 

папери та похiднi фiнансовi iнструменти процентної ставки. Товариство зазнає впливу коливань 

переважних рiвнiв ринкових процентних ставок на свiй фiнансовий стан та грошовi потоки. 

Процентна маржа може збiльшуватись в результатi таких змiн, але може й зменшуватись або 

призводити до збиткiв у разi виникнення несподiваних змiн.  

" пайовий ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на пайовi цiннi 

папери та похiднi фiнансовi iнструменти, базовим активом яких є такi цiннi папери; 

" товарний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на похiднi фiнансовi 

iнструменти, базовим активом яких є товари; 

" iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi 

потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що 

виникають унаслiдок процентного, пайового, валютного чи товарного ризикiв), незалежно вiд 

того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або 

його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими 

здiйснюються операцiї на ринку. 

Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Товариство не проводить аналiз 

чутливостi валютного та вiдсоткового ризикiв, оскiльки станом на звiтнi дати не мала на балансi  

фiнансових активiв у iноземнiй валютi та/або фiнансових iнструментiв iз фiксованою 

вiдсотковою ставкою.  

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.  

Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активiв, 

номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв 

здiйснюється на основi аналiзу чутливостi. 

Визначення порогу чутливостi керiвництво Товариства здiйснювало на основi статистичних 

даних НБУ щодо динамiки курсу гривнi до iноземних валют, на основi яких була розрахована 

iсторична волатильнiсть курсу, що визначається як стандартне вiдхилення рiчної дохiдностi вiд 

володiння iноземною валютою за перiод. 

Валютнi ризики Товариства виникають у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами, 

номiнованими в iноземнiй валютi.  

Аналiз чутливостi до валютних ризикiв проведено на основi iсторичних даних щодо 

волатильностi курсiв iноземних валют. 

Процентний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. 

Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме 

як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. 

Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у 

високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво 

Товариства контролює частку активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй 

валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг 

вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально припустимий розмiр. У разi зростання 

вiдсоткових ризикiв Товариство має намiр позбуватися боргових фiнансових iнструментiв з 

фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки 

впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових iнструментiв. 



Кредитний ризик - ризик виникнення у Товариства фiнансових втрат (збиткiв) внаслiдок 

невиконання в повному обсязi або неповного виконання контрагентом своїх фiнансових 

зобов'язань перед Товариством вiдповiдно до умов договору. Розмiр збиткiв у цьому випадку 

пов'язаний iз сумою невиконаного зобов'язання. 

До кредитних ризикiв вiдносяться, зокрема: 

ризик контрагента - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв через 

невиконання або несвоєчасне виконання клiєнтом або контрагентом за правочином щодо цiнних 

паперiв своїх зобов'язань перед Товариством;  

ризик дефолту - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв через 

невиконання або несвоєчасне виконання емiтентом або особою, що видала цiнний папiр, що 

належать Товариству, своїх зобов'язань щодо виплати доходу та/або погашення цiнних паперiв; 

Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв'язку iз дебiторською заборгованiстю. 

Дебiторська заборгованiсть 

Управлiння кредитним ризиком, що пов'язаний iз покупцями, здiйснюється кожною бiзнес-

одиницею у вiдповiдностi до полiтики, процедур та системi контролю, встановленими 

Товариством по вiдношенню до управлiння кредитними ризиками, що пов'язанi iз покупцями. 

Кредитна якiсть покупця оцiнюється на основi детальної форми оцiнки кредитного рейтингу. 

Основнi фактори, якi беруться до уваги в ходi аналiзу зменшення корисностi дебiторської 

заборгованостi включають визначення того, чи простроченi виплати основної суми 

заборгованостi бiльш, нiж на 365 днiв, чи вiдомо про будь-якi труднощi з огляду на грошовi 

потоки контрагентiв, зниження кредитного рейтингу або порушення первiсних умов 

вiдповiдного договору. Здiйснюється регулярний монiторинг непогашеної дебiторської 

заборгованостi покупцiв. Товариство здiйснює аналiз зменшення корисностi заборгованостi, що 

оцiнюються iндивiдуально (по великим контрагентам), i резерву на зменшення корисностi 

заборгованостi, що оцiнюються у сукупностi (велика кiлькiсть малих дебiторiв об'єднуються у 

однорiднi групи). Товариство оцiнює концентрацiю ризику по вiдношенню до торгової 

дебiторської заборгованостi, як низьку.  

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка 

кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка 

iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товариство 

використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: 

" лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 

" лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); 

" лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за 

Нацiональною рейтинговою шкалою; 

" лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та 

неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв. 

Ризик лiквiдностi - ризик виникнення збиткiв у Товариства у зв'язку з неможливiстю 

своєчасного виконання ним в повному обсязi своїх фiнансових зобов'язань, не зазнавши при 

цьому неприйнятних втрат, внаслiдок вiдсутностi достатнього обсягу високолiквiдних активiв. 

Ризик лiквiдностi iснує тодi, коли iснує розбiжнiсть у строках виплат за активами i 

зобов'язаннями. Для управлiнського персоналу Товариства надзвичайно важливо, щоб строки 

виплат за активами вiдповiдали строкам виплат за зобов'язаннями, процентнi ставки по активах 

вiдповiдали процентним ставкам по зобов'язаннях, а якщо iсную будь-яка невiдповiднiсть, щоб 

вона булла пiд контролем. 

Товариство здiйснює управлiння лiквiднiстю з метою забезпечення постiйної наявностi коштiв, 

необхiдних для виконання усiх зобов'язань у визначенi термiни. Полiтики лiквiдностi 

Товариства перевiряється i затверджується управлiнським персоналом. 

Як правило, Товариство забезпечує наявнiсть достатнiх грошових коштiв на вимогу для оплати 

очiкуваних операцiйних витрат на перiод до 3-х мiсяцiв, включаючи обслуговування фiнансових 

зобов'язань; це не поширюється на екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, такi, як 



стихiйне лихо. 

До ризикiв лiквiдностi вiдносяться, зокрема: 

ризик ринкової лiквiдностi - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв 

через неможливiсть купiвлi або продажу активiв у потрiбнiй кiлькостi за достатньо короткий 

перiод часу в силу погiршення ринкової кон'юнктури; 

ризик балансової лiквiдностi - ризик виникнення збиткiв, виникнення дефiциту грошових коштiв 

або iнших високолiквiдних активiв для виконання зобов'язань перед iнвесторами/контрагентами. 

 

Станом на "31" грудня 2020 р.  Товариство наражається на наступнi ризики: 

Назва Ступiнь впливу 

Ризик ринкової концентрацiї низький рiвень ризику 

Ризик дефолту контрагента низький рiвень ризику 

Ризик iнвестицiй в акцiї низький рiвень ризику 

Операцiйнi ризики низький рiвень ризику 

 

З огляду на вищевикладене, в Товариствi вiдсутнi ризики, якi значною мiрою можуть вплинути 

на господарську дiяльнiсть компанiї. Ринок лiквiдностi є несуттєвим внаслiдок вiдсутностi 

залучених коштiв. 

Зниження ризику 

Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти для управлiння ризиками, що 

виникають внаслiдок змiни процентних ставок, а також кредитного ризику та ризику 

лiквiдностi. 

Товариство не приймає участi в будь-яких операцiях з використанням похiдних фiнансових 

iнструментiв. Загальна програма управлiння ризиками направлена на вiдстежування динамiки 

фiнансового ринку України i зменшення його потенцiйного негативного впливу на результати 

дiяльностi Товариства. 

Операцiйнi ризики 

Операцiйний ризик включає наступнi: 

" правовий ризик - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або 

часткової втрати активiв, пов'язаний з недотриманням Товариством вимог законодавства, 

договiрних зобов'язань, а також з недостатньою правовою захищенiстю Товариства або з 

правовими помилками, яких припускається Товариство при провадженнi професiйної 

дiяльностi; 

" iнформацiйно-технологiчний ризик - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, 

повної або часткової втрати активiв, пов'язаний з недосконалою роботою iнформацiйних 

технологiй, систем та процесiв обробки iнформацiї або з їх недостатнiм захистом, включаючи 

збiй у роботi програмного та/або технiчного забезпечення, обладнання, iнформацiйних систем, 

засобiв комунiкацiї та зв'язку, порушення цiлiсностi даних та носiїв iнформацiї, 

несанкцiонований доступ до iнформацiї стороннiх осiб та iнше; 

" ризик персоналу - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або 

часткової втрати активiв, пов'язаний з дiями або бездiяльнiстю працiвникiв Товариства 

(людським фактором), включаючи допущення помилки при проведеннi операцiї, здiйснення 

неправомiрних операцiй, пов'язане з недостатньою квалiфiкацiєю або iз зловживанням 

персоналу, перевищення повноважень, розголошення iнсайдерської та/або конфiденцiйної 

iнформацiї та iнше. 

Iншi нефiнансовi ризики 

До iнших нефiнансових ризикiв дiяльностi Товариства вiдносяться: 

" стратегiчний ризик - ризик виникнення збиткiв, якi пов'язанi з прийняттям неефективних 

управлiнських рiшень, помилками, якi були допущенi пiд час їх прийняття, а також з 

неналежною реалiзацiєю рiшень, що визначають стратегiю дiяльностi та розвитку Товариства; 

" ризик втрати дiлової репутацiї (репутацiйний ризик) - ризик виникнення збиткiв, 



пов'язаних зi зменшенням кiлькостi клiєнтiв або контрагентiв Товариства через виникнення у 

суспiльствi несприятливого сприйняття Товариством, зокрема його фiнансової стiйкостi, якостi 

послуг, що надаються Товариством, або його дiяльностi в цiлому, який може бути наслiдком 

реалiзацiї iнших ризикiв; 

" системний ризик - ризик виникнення збиткiв у значної кiлькостi установ, який 

обумовлений неможливiстю виконання ними своїх зобов'язань у зв'язку з невиконанням 

(несвоєчасним виконанням) зобов'язань однiєю установою внаслiдок реалiзацiї у неї кредитного 

ризику, ризику лiквiдностi або iншого ризику. Системний ризик,  на який впливає стан 

економiки загалом i певною мiрою вiдбиваються на дохiдностi цiнних паперiв та фiнансових 

iнструментiв, що обертаються на ринку цiнних паперiв, спричиненi кон'юнктурою та 

особливостями фондового ринку, на якому Товариство здiйснює свою дiяльнiсть, несе загрозу 

порушення дiяльностi всiєї фiнансової системи. 

" ризик настання форс-мажорних обставин - ризик виникнення збиткiв, повної або 

часткової втрати активiв, через настання невiдворотних обставин, у тому числi обставин 

непереборної сили, що неможливо передбачити, якi призводять або створюють передумови для 

виникнення збоїв у роботi Товариства або безпосередньо перешкоджають його нормальному 

функцiонуванню. 

 

11. Управлiння капiталом 

   Товариство розглядає управлiння капiталом як систему принципiв та методiв розробки i 

реалiзацiї управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним формуванням капiталу з 

рiзноманiтних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi 

Товариства. Ключовi питання та поточнi рiшення, що впливають на обсяг i структуру капiталу, а 

також джерела його формування, розглядаються управлiнським персоналом. Механiзм 

управлiння капiталом передбачає чiтку постановку цiлей i завдань управлiння капiталом, а 

також контроль за їх дотриманням у звiтному перiодi; удосконалення методики визначення й 

аналiзу використання усiх видiв капiталу; розроблення загальної стратегiї управлiння капiталом. 

Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: 

 oзберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi 

забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; 

oзабезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги 

Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику; 

oдотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi Товариства 

функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприємства.  

Товариство вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi 

капiталу, вiдображеного в балансi. 

 

Склад власного капiталу на дату фiнансової звiтностi  складає 135 559 тис. грн. в т.ч.: 

- Зареєстрований капiтал (оплачений капiтал)  132 000 тис. грн. 

- Резервний капiтал                                                      3 379 тис. грн. 

- Нерозподiлений прибуток                                           180 тис.  грн. 

Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому 

керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi 

отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення 

додаткового капiталу або фiнансування, а також  погашення iснуючих позик.  

 

12. Внутрiшнiй аудит 

   Вiдповiдно до чинного законодавства в Товариствi створена служба внутрiшнього аудиту, 

дiяльнiсть якої регламентується "Положенням про службу внутрiшнього аудиту.  

Службою  внутрiшнього  аудиту  Товариства   є  посадова  особа,  що проводить внутрiшнiй 

аудит. Внутрiшнiй  аудитор  пiдпорядковується  Наглядовiй Радi  Товариства та звiтує перед 



ними.   

     Внутрiшнiй аудит, як система контролю за дiяльнiстю Товариства має на метi оцiнку та 

вдосконалення системи внутрiшнього контролю Товариства. 

   Служба внутрiшнього аудиту бере участь в удосконаленнi системи управлiння ризиками, 

внутрiшнього контролю i корпоративного управлiння з метою забезпечення: 

- ефективностi процесу управлiння ризиками; 

- надiйностi, адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

- ефективного корпоративного управлiння; 

- повноти та достовiрностi фiнансової i управлiнської iнформацiї; 

- дотримання Товариством вимог законодавства України. 

 

13. Вплив iнфляцiї  

МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" слiд використовувати за умов, коли 

економiка країни є гiперiнфляцiйною. У такому випадку фiнансова звiтнiсть перед здiйсненням 

фактичного перерахунку статей фiнансової звiтностi у валюту представлення пiдлягає 

коригуванню з урахуванням iнфляцiї (суми за немонетарними статтями коригуються з 

урахуванням рiвня iнфляцiї на основi змiни загального iндексу цiн (однак, лише з дати 

придбання до дати балансу); рiзницi за монетарними i немонетарними статтями, що виникають в 

результатi застосування iндексу цiн на звiтну дату розкривають як окрему складову власного 

капiталу). 

Аналiзуючи критерiї, якi характеризують показник гiперiнфляцiї та включають в себе не тiльки 

монетарнi, але i психологiчнi складовi, передбаченi у параграфi 3 МСБО 29, та враховуючи 

додатковi характеристики, керiвництво Товариства вважає, що важливим фактором є динамiка 

змiн рiвня iнфляцiї. Зважаючи на те, що згiдно з МСБО 29 проведення перерахунку фiнансової 

звiтностi є питанням судження, керiвництво Товариства прийняло рiшення не проводити 

коригування статей звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть 

умовах гiперiнфляцii".  

I хоча керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на економiку 

України, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй 

фiнансовий стан Товариства, воно вважає, що вживає усiх необхiдних заходiв для забезпечення 

стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства. 

 

14. Пов'язанi сторони 

На виконання вимог МСФЗ 24  Товариство розкриває наступну iнформацiю.  

До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать: 

o пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд 

контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством; 

o асоцiйованi компанiї; 

o спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 

o члени провiдного управлiнського персоналу Товариства; 

o близькi родичi особи, зазначеної вище; 

o компанiї, що контролюють Товариства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають 

суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi; 

         Перелiк пов'язаних сторiн визначається, враховуючи сутнiсть вiдносин, а не лише 

юридичну форму. 

У своїй звичайнiй дiяльностi Товариство здiйснює операцiї з пов'язаними сторонами, головним 

чином з акцiонерами, органiзацiями пiд контролем акцiонерiв Товариства, провiдним 

управлiнським персоналом тощо. Вiдповiдно до МСБО 39 слiд облiковувати фiнансовi 

iнструменти пiд час їх початкового  визнання за їх справедливою вартiстю. За вiдсутностi 

активного ринку для визначення ринкових процентних ставок ураховуються професiйнi 

судження. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй з 



непов'язаними сторонами та аналiз ефективної процентної ставки. Для складання цiєї фiнансової 

звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу, 

знаходиться пiд спiльним контролем або може мати суттєвий вплив при прийняттi фiнансових 

та управлiнських рiшень, як зазначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони".  

Товариство за  звiтнiй перiод проводив операцiї з пов'язаними сторонами на звичайних умовах.  

Станом на 31.12.2020 року Товариство є учасником небанкiвської фiнансової групи "АВЕРС", 

яка складена наступним чином: 

 

 

№ 

п/п Повне найменування учасника небанкiвської групи Код за ЄДРПОУ Мiсце 

знаходження Основний та iншi види економiчної дiяльностi Країна реєстрацiї Розмiр участi 

контролера небанкiвської фiнансової групи в учаснику (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС" 34819265

 01135 ,м.Київ,    

вул. Дмитрiвська ,6964.99.Надання iнших фiнансових послуг ( крiм страхування та пенсiйного 

забезпечення)i.н.в.i.у.(основний) 

64.19 Iншi види грошового посередництва 

 Україна 87,4 

2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 

"АЛЬЯНС КАПIТАЛ" 43345972 04050,  

м. Київ,  

вул. Тургенiв-ська, 76-78, офiс 1 64.99.Надання iнших фiнансових послуг ( крiм страхування та 

пенсiйного забезпечення)i.н.в.i.у.(основний) 

64.19 Iншi види грошового посередництва 

 Україна 100 

 

Небанкiвська фiнансова група "АВЕРС" станом на 31.12.2020 року має наступну  структуру 

власностi: 

  

  Контролером небанкiвської фiнансової групи є фiзична особа Бойко Олег Васильович 

громадянин України. 

Вiдповiдальною особою небанкiвської фiнансової групи є АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС", код ЄДРПОУ 34819265, мiсцезнаходження:  01135 

,м.Київ, вул. Дмитрiвська ,69. Керiвник виконавчого органу АТ "ФК "АВЕРС" Макарчук 

Олександр Михайлович. 

Операцiї з  зв'язаними  сторонами протягом 2020 року:  

 Товариство нараховувало та виплачувало заробiтну плату управлiнському персоналу.  

Винагорода управлiнському персоналу. 

За звiтний перiод Товариством здiйсненi виплати членам управлiнського персоналу, в межах 

визначених умов трудових договорiв, у зв'язку з виконанням ними своїх посадових обов'язкiв, та 

складають 1 677 тис.грн. 

 

15. Персонал та оплата працi 

На 31.12.2020 року чисельнiсть персоналу складає - 240  працiвника, та 2019 року - 142 

працiвника. 

Товариство є учасником лише державного пенсiйних плану, i здiйснює лише поточнi внески за 

встановленими ставками. 

Витрати на заробiтну плату, внески до державного Пенсiйного фонду України (нарахування та 

сплата єдиного соцiального внеску), оплачуванi щорiчнi вiдпустки, та допомога по тимчасовiй 



непрацездатностi, нараховуються в тому роцi, у якому вiдповiднi послуги надавалися 

працiвниками. Кошти, що перераховуються до загальнодержавних соцiальних фондiв,  

визнаються витратами Товариства в мiру їх здiйснення. Суми вiдрахувань вiдносяться на 

витрати у тому перiодi, в якому вони здiйснюються, у складi витрат на персонал. В складi витрат 

на утримання персоналу вiдображаються витрати на формування резервiв на оплату вiдпусток. 

Товариство не має жодних iнших зобов'язань за виплатами пiсля звiльнення працiвникiв або 

iнших iстотних виплат, якi потребують нарахування 

 

16. Подiї пiсля дати балансу 

Мiж датою складання та затвердження фiнансової звiтностi жодних подiй, якi б могли вплинути 

на показники фiнансової звiтностi та економiчнi рiшення користувачiв, не вiдбувалося. 

 

№ з/п Перелiк подiй, що могли вiдбутися пiсля звiтної дати  Вiдомостi про наявнiсть подiї 

пiсля 31.12.2020 

1 Визнання дебiторiв Товариства банкрутом вiдсутнi 

2 Розгляд судової справи, що пiдтверджує наявнiсть у Товариства поточного зобов'язання 

на звiтну дату вiдсутнi 

3 Прийняття рiшення про суттєву реорганiзацiю Товариства  вiдсутнi 

4 Знищення значної частини активiв внаслiдок стихiйного лиха або вiдчуження урядом 

 вiдсутнi 

5 Значнi змiни у вартостi активiв Товариства пiсля звiтної дати  вiдсутнi 

6 Чи планує Товариство продовжувати роботу на безперервнiй основi так 

7 Чи передбачаються будь-якi незвичайнi облiковi коригування вiдсутнi 

8 Iншi важливi подiї вiдсутнi 

 

 

Вiдповiдно до МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" щодо подiй пiсля дати Балансу, подiї, що 

потребують коригування активiв та зобов'язань Товариства, вiдсутнi. 

На дату подання звiтностi не вiдбувалися також подiї, якi б суттєво вплинули на фiнансовий 

результат за 2020 рiк. 

Керiвництво Товариства вважає, що подiї пiсля дати балансу до дати затвердження фiнансової 

звiтностi, якi б вимагали коригування даних фiнансової звiтностi вiдсутнi.  

 

Дата затвердження фiнансової звiтностi 26.02.2021 року. 

 

Данi примiтки, є невiд'ємною частиною цiєї фiнансової звiтностi. 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Мiжнародний 

фiнансовий аудит" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

1 - аудитори 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

37024556 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

03179,м.Київ, вул. Академiка 

Єфремова, 9 ,кв.5 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4352 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 362/4, дата: 26.06.2018 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності)  

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 01/101, дата: 21.12.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 21.12.2020, дата 

закінчення: 12.04.2021 

12 Дата аудиторського звіту 12.04.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

125 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

 

 

Національному банку України 

 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

 

Власникам та Наглядовій раді АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

"АВЕРС" 

 

Керівництву АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВЕРС" 

 

 

 

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 



Думка із застереженням 

 

Ми провели аудит фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ "АВЕРС" (надалі за текстом - "АТ "ФК "АВЕРС", "Товариство"),  яка включає: 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року, Звіт про фінансові результати (Звіт 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим 

методом), Звіт про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, та Приміток до 

фінансової звітності за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року, включаючи виклад 

суттєвих облікових політик та інші пояснення. 

 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із 

застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 

суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 р., його фінансові результати 

і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

 

 

 

Основа для думки із застереженням 

 

Станом на 31 грудня 2020 р. Товариство відобразило "Довгострокову дебіторську 

заборгованість" по рядку 1040  Балансу Товариства (Звіту про фінансовий стан) в сумі  79 371  

тис. грн. (53,1% сукупної вартості активів АТ "ФК "АВЕРС"), що складається з кредитів 

юридичних та фізичних осіб, які залишилися у Товариства від припиненої банківської 

діяльності. За оцінками керівництва довгострокова дебіторська заборгованість обліковується 

за справедливою вартістю (примітка 6.5.). При цьому резерв під знецінення за кредитами 

визнано Товариством в розмірі 76 527 тис. грн. До довгострокової дебіторської заборгованості 

включається заборгованість за контрагентами (позичальниками), які  є учасниками судових 

процесів. Ми не отримали прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо оцінок 

управлінського персоналу розміру очікуваних кредитних збитків, оскільки ми не отримали 

усієї обґрунтовано необхідної та підтверджуваної інформації, включаючи оцінку справедливої 

вартості прийнятного забезпечення за кредитами та прогнозну інформацію, необхідної для 

оцінки здатності контрагентів виконувати свої зобов'язання. Отже, ми не змогли визначити, чи 

є потреба в будь-яких коригуваннях цих сум. 

 

В примітках до річної фінансової звітності станом на 31.12.2020 р. Товариством не розкрита 

інформація щодо зменшення розміру резервного капіталу за 2020 рік на 2 939 тис. грн. та 

аудитори не отримали достатні й прийнятні докази щодо зміни розміру резервного капіталу 

Товариства. Також в примітках до річної фінансової звітності розкрита інформація не в 

повному обсязі, як цього вимагають МСФЗ, а саме: 

 

 -відсутні розкриття операції з пов'язаною стороною - учасником небанківської фінансової 

групи "АВЕРС" щодо отримання фінансової поворотної допомоги  в 2020 році Товариством в 

сумі 4 789 тис. грн. (МСБО 24 "Розкриття інформації про зв'язані сторони" п.2);  

 

-відсутні розкриття щодо кількісної інформації по управлінню фінансовими ризиками  (МСФЗ 

7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації", п.31 та 34); не розкрита інформація, яка 

дозволить користувачам фінансової звітності оцінити значимість фінансових інструментів для 

фінансового стану та фінансових результатів діяльності Товариства (МСФЗ 7 "Фінансові 

інструменти: розкриття інформації", п.7).  

 



Дана невідповідність обмежує користувачів в доступі до інформації, представлення якої в 

примітках до фінансової звітності вимагається відповідними міжнародними стандартами. Ми 

провели аналіз первинних документів, бухгалтерських регістрів, і дійшли висновку, що 

можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень є суттєвим, але не 

всеохоплюючим. 

 

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 Товариства 

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. 

 

 

 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 

 

Ми звертаємо увагу на Примітку 2 "Економічне середовище, в якому Товариство проводить 

свою діяльність", в якій йдеться про ситуацію щодо COVID-19, що може істотно вплинути на 

діяльність багатьох компаній у різних секторах економіки, включно, але  не обмежуючись, 

порушенням операційної діяльності у результаті призупинення або закриття виробництва, 

порушенням ланцюгів постачань, карантином персоналу, зниженням попиту та труднощами з 

отриманням фінансування. Окрім того, Товариство може зіштовхнутися з іще більшим 

впливом  COVID-19 у результаті його негативного впливу на глобальну економіку та основні 

фінансові ринки. Істотність впливу COVID-19 на діяльність Товариства великою мірою 

залежить від тривалості та поширення впливу  вірусу на світову та українську економіку.  

 

Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. 

 

 

 

Ключові питання аудиту 

 

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 

розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при 

формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Крім питань, викладених у розділі Основа для думки із застереженням, Суттєва 

невизначеність, що стосується безперервності діяльності ми визначили, що немає інших 

ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.  

 

 

 

Інша інформація  

 

Управлінській персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 

складається із:  Звіту керівництва за 2020 рік, що складений відповідно до Закону України 

"Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV; інформації, яка міститься 

в окремих розділах Регулярної річної інформації емітента цінних паперів, що розкривається у 



відповідності до "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів", 

затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

03.12.2013 р. № 2826; квартальних звітних даних фінансової компанії за 2020 рік, що 

складаються відповідно до нормативно-правових вимог Національного банку України, та які 

не містять фінансової звітності та нашого звіту незалежного аудитора щодо неї.  

 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 

висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

 

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 

іншою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, 

чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить 

суттєве викривлення.  

 

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту 

аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми 

зобов'язані повідомити про цей факт.  

 

Ми не виявили фактів, які б свідчили про: 

 

- неузгодженість Звіту керівництва АТ "ФК "АВЕРС" за 2020 рік із фінансовою звітністю 

Товариства за 2020 рік; 

 

- невідповідність Звіту керівництва вимогам законодавства; 

 

- наявність суттєвих викривлень у Звіті керівництва. 

 

Якщо після ознайомлення з усією інформацією, яка міститься в розділах Регулярної річної 

інформації емітента цінних паперів, ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве викривлення, 

ми повідомимо інформацію про це питання тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 

та, у разі потреби, доведемо до відома користувачів фінансової звітності.  

 

 

 

Інші питання 

 

Після дати балансу до дати нашого звіту відбулись зміни управлінського персоналу 

Товариства, зокрема відповідно до рішення Наглядової ради АТ "ФК "АВЕРС" від 02 березня 

2021 року (Протокол № 4/2021) звільнення за власним бажанням головного бухгалтера 

Товариства Єрмоленко Ж. Ю. (наказ від 03 березня 2021 року № 37-к/тр) та призначено з 04 

березня 2021 року Олійник Т. С.  Заступника Голови Правління, в порядку переведення, на 

посаду головного бухгалтера (наказ від 03 березня 2021 року №  38-к/тр).  

 

 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 

звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 



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

містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.  

 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де 

це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім 

випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити 

діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Товариства. 

 

 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не 

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

що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 

гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони 

можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 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: 

 

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, та 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 стосуються 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, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати 

свою діяльність на безперервній основі. 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. В тім майбутні події або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі; 

 

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

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

покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями 

інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські 

результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені 

нами під час аудиту. 

 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки й 

інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

 

 

 

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

 

 

 

В даному розділі нами будуть розкриті питання, які не розкриті в фінансовій звітності, та 

потребують розкриття у відповідності до вимог п. 3 ст.40-1 Закону України  "Про цінні папери 

та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. №3480 

 

Ми перевірили відповідність інформації, вказаної в розділі "Звіту про корпоративне 

управління" Звіту керівництва Товариства пунктам 1-4 статті 40-1 Закону України "Про цінні 

папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV, а саме:  

 

" посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство; 

 

" пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він 

відхиляється і причини таких відхилень; 

 

" інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на 

зборах рішень; 

 

" персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, 

їхніх комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них 

рішень. 

 

Ми також перевірили інформацію зазначену в пунктах 5-9 розділу "Звіт про корпоративне 

управління" Звіту керівництва Товариства, щодо яких висловлюємо свою думку: 

 

" опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; 

 

" перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 



Товариства; 

 

" інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на 

загальних зборах Товариства; 

 

" порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства; 

 

" повноваження посадових осіб Товариства. 

 

На нашу думку інформація, що викладена в  пунктах 5-9 розділу "Звіт про корпоративне 

управління" Звіту керівництва Товариства розкрито у достатньому обсязі та відповідає 

фінансовій звітності та застосовним нормативно правовим вимогам. 

 

 

 

Додаткова інформація, яка наводиться на вимогу статті 14 Закону України "Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258.  

 

 

 

Вибір суб'єкта аудиторської діяльності 

 

Нас було обрано та призначено суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 р. протоколом Наглядової ради 

Товариства від 18.12.2020 року № 39-1/2020, відповідно до якого укладено  з нами Договір про 

надання аудиторських послуг № 01/101 від 21.12.2020 р. 

 

Загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням 

продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень становить 2 роки. 

 

Річна фінансова звітність АТ "ФК "АВЕРС" за 2019 рік підтверджена звітом незалежного 

аудитора ТОВ "МФА" від 20 квітня 2020 року. За результатами аудиту річної фінансової 

звітності АТ "ФК "АВЕРС" за 2019 рік була висловлена думка із застереженням.  

 

 

 

Аудиторські оцінки  

 

Основна відповідальність за запобігання й виявлення ризиків викривлення фінансової 

звітності, зокрема внаслідок шахрайства покладається як на тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, так і на управлінський персонал суб'єкта господарювання.  

 

Ризики на рівні фінансової звітності можуть виникати, зокрема, внаслідок недоліків 

середовища контролю, а сааме недостатньої компетентності управлінського персоналу, 

відсутності нагляду за складанням фінансової звітності, блокуванням управлінським 

персоналом внутрішнього контролю, схильності до привласнення активів. 

 

Ми провели аудит відповідно до МСА, які покладають на нас відповідальність за отримання  

достатньої впевненості у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства чи помилки. Через властиві обмеження аудиту існує 

неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності можна не виявити 



навіть у тому разі, якщо аудит належно спланований і виконується відповідно до МСА. 

 

Ми виконали наш аудит, визначаючи суттєвість та оцінюючи ризик суттєвого викривлення 

фінансової звітності. 

 

Ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення ми провели: 

 

- на рівні фінансової звітності;  

 

- на рівні тверджень для класів операцій, залишків рахунків і розкриття інформації.  

 

Ідентифікуючи ризики суттєвого викривлення у фінансовій звітності, ми застосовували 

професійний скептицизм. 

 

Ризики на рівні фінансової звітності можуть виникати, зокрема, внаслідок недоліків 

середовища контролю, а сааме недостатньої компетентності управлінського персоналу, 

відсутності нагляду за складанням фінансової звітності, блокуванням управлінським 

персоналом внутрішнього контролю, схильності до привласнення активів. 

 

На підставі інформації, зібраної у процесі проведення процедур оцінки ризиків на рівні 

фінансової звітності, включаючи аудиторські докази, отримані при оцінці структури заходів 

контролю та встановленні того, чи були вони запроваджені, ми не виявили перелічених 

ризиків, які привели до модифікації нашого висновку. 

 

Ризики на рівні тверджень щодо класів операцій та подій, а також пов'язаних розкриттів 

протягом періоду аудиту, можна описати як: 

 

  настання - операції та події ,які були зареєстровані або розкриті дійсно мали місце і 

стосуються суб'єкта господарювання; 

 

  повнота - всі операції та події, які повинні реєструватися, були зареєстровані, а всі 

пов'язані розкриття, які необхідно було включити у фінансову звітність, було включено; 

 

  точність - суми та інші дані, пов'язані із зареєстрованими операціями і подіями, були 

записані правильно, а пов'язані розкриття були відповідно виміряні й викладені; 

 

  закриття періоду - операції та події були зареєстровані у правильному обліковому 

періоді; 

 

  класифікація - операції та події були зареєстровані на належних рахунках; 

 

  подання - операції та події відповідно узагальнені або деталізовані й чітко викладені, а 

пов'язані розкриття є релевантними та зрозумілими в контексті вимог застосовної 

концептуальної основи фінансового звітування. 

 

Заходи системи внутрішнього контролю Товариства є достатніми для контролю та запобігання 

ризикам суттєвого викривлення на рівні тверджень щодо класів операцій. 

 

Ризики на рівні тверджень щодо залишків рахунків та відповідних розкриттів у фінансовій 

звітності ми оцінювали наступним чином: 

 



  існування - активи, зобов'язання та власний капітал наявні; 

 

  права та зобов'язання - суб'єкт господарювання має або контролює права на активи, а 

зобов'язання є зобов'язаннями суб'єкта  господарювання; 

 

  повнота - всі активи, зобов'язання та власний капітал, які мають реєструватися, були 

зареєстровані, а всі пов'язані розкриття, які необхідно було включити у фінансову звітність, 

було включено; 

 

  точність, оцінка та розподіл - активи, зобов'язання та власний капітал включені до 

фінансової звітності у відповідних сумах, усі пов'язані з цим коригування щодо оцінки або 

розподілу належно зареєстровані, а пов'язані розкриття було відповідно виміряні та викладені; 

 

  класифікація - активи, зобов'язання та участь у капіталі було відображено на 

відповідних рахунках; 

 

  подання - активи, зобов'язання та участь у капіталі відповідно узагальнені або 

деталізовані та чітко викладені, а пов'язані розкриття є релевантними і зрозумілими в 

контексті вимог застосовної концептуальної основи фінансового звітування. 

 

Ми вважаємо заходи системи внутрішнього контролю Товариства достатніми для контролю та 

запобігання ризикам суттєвого викривлення на рівні залишків рахунків та відповідних 

розкриттів на кінець періоду. 

 

На підставі інформації, зібраної у процесі проведення процедур оцінки ризиків на рівні класів 

операцій фінансової звітності та на рівні залишків рахунків та відповідних розкриттів на 

кінець періоду, включаючи аудиторські докази, отримані при оцінці структури заходів 

контролю та встановленні того, чи були вони запроваджені, ми доходимо висновку що заходи 

системи внутрішнього контролю Товариства є достатніми для контролю та запобігання 

ризикам суттєвого викривлення на рівні залишків рахунків та відповідних розкриттів на 

кінець періоду. 

 

 

 

Результативність аудиту в частині виявлення порушень, зокрема, пов'язаних із шахрайством. 

 

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується 

шахрайства, при аудиті фінансової звітності". 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. 

 

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання 

розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній 

контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень 

через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", ми виконали процедури оцінки 

стану внутрішнього контролю Товариства. 

 

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення 

суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової 



документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський 

контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає 

попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Оцінюючи вищенаведене, нами 

зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у Товариства. 

 

Нами були надані запити до управлінського персоналу, які на нашу думку, можуть мати 

інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення 

внаслідок шахрайства або помилки. Ми виконали аналітичні процедури, в тому числі по суті, з 

використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали розуміння 

зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його власності, структуру 

та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, 

оцінки та огляди фінансових результатів.  

 

Для оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства ми використовували своє 

професійне судження. Протягом виконання аудиторських процедур ми отримали розуміння 

системи контролю, які були розроблені та впроваджені управлінським персоналом товариства 

для запобігання та виявлення шахрайства.  

 

Під час аудиту ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути 

нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався 

управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними. 

 

 

 

Узгодженість аудиторського звіту з додатковим звітом для тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями 

 

Цей аудиторський звіт узгоджений із додатковим звітом незалежного аудитора для Наглядової 

Ради. 

 

Інші послуги 

 

Протягом звітного року ми не надавали послуги, заборонені законодавством та перелічені у 

частині 4 ст. 6 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 

21.12.2017 р. № 2258. 

 

Ми підтверджуємо, що ключовий партнер із завдання та ТОВ "МФА" є незалежними від  АТ 

"ФК "АВЕРС" протягом проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік. 

 

У звітному році ТОВ "МФА" не надавало Товариству інші послуги, крім послуг з 

обов'язкового аудиту. 

 

 

 

Обсяг аудиту та властиві для аудиту обмеження. 

 

Метою нашого аудиту є підвищення ступеня довіри визначених користувачів до фінансової 

звітності АТ "ФК "АВЕРС". Це досягається через висловлення нами думки проте, чи 

фінансова звітність АТ "ФК "АВЕРС" відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 р., його фінансові результати і грошові потоки 

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



звітності (МСФЗ). 

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 

стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження 

аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 

шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, ми розглядали заходи внутрішнього 

контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання 

фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, 

а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта 

господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, 

прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального 

подання фінансової звітності. 

 

Внаслідок властивих аудиту обмежень, які є наслідком характеру фінансової звітності, 

характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у межах обґрунтованого 

періоду часу та за обґрунтованою вартістю, а також внаслідок обмежень, властивих 

внутрішньому контролю, існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення у 

фінансовій звітності можуть бути не виявлені навіть в тому разі, якщо аудит належно 

спланований та виконується відповідно до МСА. 

 

Наш аудит проведено згідно з МСА та відповідними етичними вимогами; і вони надають нам 

можливість формулювати таку думку. Внаслідок властивих для аудиту обмежень більшість 

аудиторських доказів, на основі яких сформовані наші висновки та на яких ґрунтується наша 

думка, є швидше переконливими, ніж остаточними, а отже аудит не надає абсолютної гарантії, 

що фінансова звітність не містить викривлень і наш аудит не гарантує майбутню 

життєздатність АТ "ФК "АВЕРС", ефективність чи результативність ведення справ АТ "ФК 

"АВЕРС"  управлінським персоналом. 

 

         Основні відомості про аудиторську фірму 

 

 

 

Повне найменування аудиторської фірми відповідно до установчих документів

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ 

ФІНАНСОВИЙ АУДИТ" 

 

Код за ЄДРПОУ 37024556 

 

Включено в Реєстр  суб'єктів аудиторської діяльності Включено в Реєстр  суб'єктів 

аудиторської діяльності під реєстраційним номером 4352 

 

Включено до розділів Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності  Розділ: СУБ'ЄКТИ 

АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Розділ: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ 

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Розділ: СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ 

ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ 

СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС 

 



Свідоцтво про відповідність системи контролю якості за номером № 0800, Рішення АПУ 

№362/4 від 26.06.2018 р., дійсне до 31.12.2023 р. 

 

Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, реєстраційний 

номер в Реєстрі аудиторів Ясногор Лілія Ігорівна  

 

Номер в реєстрі аудиторів 101335 

 

Місцезнаходження 03179, м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 

 

кв. 5 

 

               

 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту 

 

 

 

- дата та номер договору на проведення аудиту № 01/101 від 21.12.2020 

 

- дата початку аудиту  

 

- дата закінчення проведення аудиту 21.12.2020 

 

12.04.2021 

 

місце проведення аудиту 03179, м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9  

 

кв. 5   

 

01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69 

 

  

 

Ключовим партнером із завдання, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є 

Ясногор Лілія Ігорівна 

 

 

 

Аудитор                                                                             Л. І. Ясногор 

 

 

 

Директор                     М.Ю. Арцев 

 

 

 

м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5  

 

          12 квітня 2021 року 

 



 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Думка iз застереженням 

 

 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
11.03.2020 12.03.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

 


