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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  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

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 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 виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення X 

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

паїв)  

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 емітент 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 



3 

 

- 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 X 

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 X 

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 вчинення значних правочинів  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із  
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заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість 

29. Річна фінансова звітність X 

30. 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  

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: 

1. ПАТ "УКР/IН/КОМ" (надалi Товариство) не має лiцензiї на окремi види дiяльностi. 2. 

Iнформацiя про рiвень кредитного рейтингу або цiнних паперiв Товариства вiдсутня. Рiвень 

кредитного рейтингу не складався. 3. Засновниками ПАТ "Укрiнбанк" є: Київське виробниче 

об'єднання полiмерного машинобудування "Бiльшовик", Iнститут надтвердих матерiалiв 

Академiї наук України, Трест по монтажу металевих i збiрних залiзобетонних конструкцiй 

"Центростальконструкцiя", Українська державна корпорацiя "Укрбуд", Українська Рада 

товариства винахiдникiв i рацiоналiзаторiв. 4. У звiтному перiодi не вiдбувалася змiна 

акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або 

рiвним пороговому значенню пакета акцiй. 5. Цiльовi облiгацiї не випускались, iншi цiннi 

папери не випускалися, борговi цiннi папери у звiтному перiодi не випускались, у звiтному 
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перiодi не вiдбувалося придбання Товариством власних акцiй. 6. Вiдсутнi будь-якi обмеження 

щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або 

iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. 7. У звiтному 

перiодi дивiденди не виплачувалися. 8. Обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї, 

собiвартiсть продукцiї вiдсутнi. 9. Значнi правочини та правочини, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть у звiтному перiодi не вчинялися. 10. Корпоративнi договори не укладалися; 

договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють 

контроль над емiтентом не укладалися; iпотечнi облiгацiї не випускались, iпотечнi 

сертифiкати не випускалися; сертифiкати ФОН не випускалися.   
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА 

КОМПАНIЯ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 1 070 120 0000 00739 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 02.10.1991 

4. Територія (область) 

 Луганська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 620000000 

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) 

 9 

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

 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

 66.19 - Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та 

пенсiйного забезпечення 

 64.99 - Надання iнших фiнансових послуг 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "ПРИВАТБАНК", м.Київ 

2) МФО банку 

 380269 

3) Поточний рахунок 

 26009056222085 

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

рахунком у іноземній валюті 

  

5) МФО банку 

  

6) Поточний рахунок 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 ТОВ "АХТIАР-2018" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 42445781 

4) Місцезнаходження 

 03124, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, будинок 17 

5) Опис  
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 Частка ПАТ "УКР/IН/КОМ" в статутному капiталi Товариства становить 99,0% 

 

1) Найменування 

 ТОВ "КАЗАНЬ-2018" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 42449386 

4) Місцезнаходження 

 04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАЗАНСЬКА, будинок 18 

5) Опис  

 Частка ПАТ "УКР/IН/КОМ" в статутному капiталi Товариства становить 99,0% 

 

1) Найменування 

 ТОВ "КНЯЖА-2018" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 42450302 

4) Місцезнаходження 

 02095, м.Київ, ВУЛИЦЯ КНЯЖИЙ ЗАТОН, будинок 11 

5) Опис  

 Частка ПАТ "УКР/IН/КОМ" в статутному капiталi Товариства становить 99,0% 

 

13. Інформація щодо посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств) 

Дата введення посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення особи 

на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я по 

батькові особи, 

призначеної на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Контактні дані: 

телефон та адреса 

електронної пошти 

корпоративного 

секретаря 

1 2 3 4 

01.01.2018 26.02.2018 Тополь I.I. 
+38(044) 390-52-71, 

i.topol@ukrinkom.com.ua 

Опис 

Корпоративний секретар не є посадовою особою Товариства.  Корпоративний 

секретар є особою, яка здiйснює iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення 

дiяльностi колегiальних органiв Товариства, а також забезпечує обмiн 

iнформацiєю мiж органами Товариства, мiж акцiонерами Товариства та 

Товариством, мiж Товариством та iншими особами з питань корпоративного 

управлiння. Функцiональнi обов'язки корпоративного секретаря визначенi 

посадовою iнструкцiєю. Досвiд роботи за фахом - 5 рокiв. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднє мiсце роботи: 

ПАТ "Кредитпромбанк" 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 ЛУГАНСЬКЕ МIСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК" 

2) Місцезнаходження 

 Україна 
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3) Опис: не здiйснює дiяльностi 



9 

 

 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 905/1342/17 Господарський суд 

Донецької областi 

ПАТ 

"УКР/IН/КОМ" 

ТОВ "Електросталь"  Стягнення 154 395 674,66 грн. 

заборгованостi за кредитним 

договором 

Суд 1-ї  

iнстанцiї позов 

задовольнив. 

Вiдкрито 

апеляцiйне 

провадження 

Примітки: 

 

2 925/698/16 Господарський суд 

Черкаської областi 

ПАТ 

"УКР/IН/КОМ" 

ТОВ "Юрiя"  Стягнення заборгованостi в 

сумi 39 562 812,41 грн. з 

поручителя 

В задоволеннi 

позову 

вiдмовлено. 

Подана 

апеляцiйна 

скарга. 

Апеляцiйна 

скарга 

залишена без 

задоволення. 

Подана 

касацiйна 

скарга. 

Примітки: 

 

3 915/1388/16 Господарський суд 

Миколаївської 

областi 

ПАТ 

"УКР/IН/КОМ" 

ТОВ 

"МИКОЛАЇВСЬКИ

Й БIЗНЕС ЦЕНТР 

ОЛЕКСАНДРIВСЬ

КИЙ" 

 Стягнення заборгованостi за 

кредитними договорами у 

розмiрi 31 032 418,87 грн. 

Верховний Суд 

скасував 

рiшення по 

справi i 

направив 

справу для 

розгляду до 

суду першої 

iнстанцiї. 

Триває розгляд 

справи. 

Примітки: 
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4 902/538/16 Господарський суд 

Вiнницької областi 

ПАТУКР/IН/КОМ" - 

кредиторПАТУКР/I

Н/КОМ" - 

кредиторПАТУКР/I

Н/КОМ" - кредитор 

ТОВ  "Рiтон"  Провадження у справi про 

банкрутство. Кредиторськi 

вимоги 38 067 249,22 грн. 

Триває 

провадження у 

справi про 

банкрутство. 

Кредиторськi 

вимоги визнанi 

судом. 

Примітки: 

 

5 911/1418/17 Господарський суд 

Київської  областi 

ПАТУКР/IН/КОМ" - 

кредитор 

ТОВ 

"Укрполiскорм" 

 Провадження у справi про 

банкрутство. Кредиторськi 

вимоги 228 642 718,44 грн. 

Триває 

провадження у 

справi про 

банкрутство. 

Кредиторськi 

вимоги визнанi 

судом. 

Примітки: 

 

6 911/343/16 Господарський суд 

Київської  областi 

ПАТУКР/IН/КОМ" - 

кредитор 

ТОВ "Оленерго"  Провадження у справi про 

банкрутство. Кредиторськi 

вимоги 205 650 374,00 грн. 

Триває 

провадження у 

справi про 

банкрутство. 

Кредиторськi 

вимоги визнанi 

судом. 

Примітки: 
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17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 518-СХ-6-Е, 

27.09.2018 

НКЦПФР штраф Виконано 

Примітки: 

 

2 519-СХ-6-Е, 

27.09.2018 

НКЦПФР штраф Виконано 

Примітки: 

 

3 520-СХ-6-Е, 

27.09.2018 

НКЦПФР штраф Виконано 

Примітки: 

 

4 521-СХ-6-Е, 

27.09.2018 

ЕКЦПФ попередження Взято до вiдома 

Примітки: 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Не вiдбувалися. 

 

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 складу - 9 осiб, середня 

чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 особа. Фонд 

оплати працi - 162 000 грн. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня 

квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам за 2018р. - не розроблялась та не 

впроваджувалась. 

 

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 не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

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 не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 
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Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Згiдно з Мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, вимогами 

Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 

№996-XIV, iншими нормативними документами з питань ведення бухгалтерського облiку i 

формування фiнансової звiтностi, системою управлiння Компанiєю, його органiзацiйною 

структурою, технологiями тощо, Компанiєю самостiйно визначаються конкретнi методи облiку 

та облiковi процедури, якi складають його облiкову полiтику. 

Методи, що забезпечують дотримання основних принципiв облiкової полiтики Компанiї 

Компанiєю застосовуються наступнi основнi методи, що забезпечують дотриман-ня визначених 

принципiв, на яких будується облiкова полiтика, а саме:  метод нарахування, вiдповiдно до 

якого: бухгалтерськi записи за проведеними операцiями здiйснюються при переходi прав на 

активи до iншої сторони або виникнення заборгованостi перед iншою стороною та 

вiдображаються у фiнансовiй та статистичнiй звiтностi у тому ж звiтному перiодi, незалежно вiд 

отримання чи сплати грошових коштiв або iн-шого вiдшкодування за такими операцiями; 

бухгалтерськi записи щодо вiдображення в облiку доходiв та витрат здiйсню-ються в момент 

виникнення прав на такi доходи, що визначається в залежностi вiд виду операцiї та в момент 

виникнення зобов'язань на сплату коштiв, що є витратами та вiдображаються у фiнансовiй та 

статистичнiй звiтностi того ж звi-тного перiоду, незалежно вiд отримання чи сплати грошових 

коштiв або iншого вiдшкодування за цими доходами/витратами; касовий метод - вiдображення в 

бухгалтерському облiку активiв та зо-бов'язань, доходiв та витрат без використання методу 

нарахування, що може бути застосовано у наступних випадках: при облiку доходiв та витрат в 

межах принципу обачностi, коли не можливо визначити суму їх оцiнки в момент виникнення 

прав на них. У такому випадку доходи та витрати, на якi вже виникли права, вiдображаються в 

бухгалтерському облiку в момент їх отримання чи сплати; при облiку доходiв та витрат в межах 

принципу нарахування, коли перiод, за який необхiдно зробити нарахування доходiв або витрат 

та перiод їх фактич-ного отримання/сплати спiвпадають. Метод нарахування резервiв - в межах 

принципу обачностi застосовується шляхом вiдображення в бухгалтерському облiку за 

рахунками витрат сум резервiв пiд можливi втрати вiд знецiнення активiв. У фiнансовiй 

звiтностi вартiсть таких ак-тивiв вiдображається за мiнусом сум нарахованих пiд них резервiв. 

Порядок ви-значення сум резервiв та перiод їх нарахування визначається в залежностi вiд виду 

активу. Списання безнадiйної заборгованостi здiйснюється за рахунок сформованого резерву на 

пiдставi рiшення Правлiння Компанiї. 

 

 

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 
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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  

Надходження грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi головним чином 

складаються iз надходжень вiд операцiйної оренди та погашення кредитної заборгованостi за 

перiод банкiвської дiяльностi Компанiї. 

 

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  

Значнi придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не здiйснювалися. 

 

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 

Основнi засоби на 01.01.2019 складають 226844 тис.грн., iнвестицiйна нерухомiсть 101717 

тис.грн. Це в основному об'єкти нерухомостi, якi знаходяться в м. Києвi, м. Чернiвцi, та iнших 

мiстах України. 

 

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

економічних обмежень 

Товариство здiйснює бiльшу частину операцiй в Українi i тому має вiдповiдати вимогам 

податкового законодавства України. Для української системи оподаткування характерним є 

наявнiсть численних податкiв та законодавство, яке часто змiнюється, мо-же застосовуватися 

ретроспективно, мати рiзне тлумачення, а в деяких випадках є супе-речливим. Нерiдко 

виникають протирiччя стосовно тлумачення податкового законодав-ства мiж мiсцевою, 

обласною i державною податковими адмiнiстрацiями, а також мiж Мiнiстерством фiнансiв та 

iншими державними органами. Податковi декларацiї пiдляга-ють перевiрцi з боку рiзних органiв 

влади, якi згiдно iз законодавством мають право за-стосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також 

стягувати пеню. Податковий рiк залишається вiдкритим для податкових перевiрок протягом 

трьох наступних календарних рокiв, од-нак за певних обставин цей термiн може бути 

продовжений. 

Цi факти створюють набагато серйознiшi податковi ризики в Українi, нiж ризики, якi є типовими 

для країн з бiльш розвиненими системами оподаткування. Управлiнський персонал вважає, 

виходячи з власного тлумачення податкового законодавства, офiцiйних роз'яснень та рiшень 

судiв, що податковi зобов'язання були належним чином вiдображенi в облiку. Однак вiдповiднi 

органи можуть мати iнше тлумачення зазначених вище положень. 
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Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

- 

 

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

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

Всi пiдписанi контракти виконанi в поточному роцi. 

 

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) 

В планах Компанiї на 2019 рiк полiпшення фiнансового стану за рахунок погашення 

дебiторської заборгованостi i збiльшення доходiв вiд аренди 

 

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

та розробку за звітний рік 

Товариство не здiйснювало розробку та дослiдження 

 

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 

- 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори Акцiонери Згiдно реєстру 

Правлiння Голова Правлiння, Заступник Голови 

Правлiння, члени Правлiння 

Голова Правлiння:Iльюченко А.М.; 

Заступник Голови Правлiння: Убєйвовк 

О.С.; 

Члени Правлiння: Богушко О.В.,  

Алексiйчук М.М., Iвушкiн П.Ю. 

 

Наглядова рада Голова Наглядової ради, члени 

Наглядової ради 

Клименко Володимир Олександрович - 

Голова Наглядової ради  

Морозов Олексiй Вадимович - Член 

Наглядової ради 

Вовченко Сергiй Миколайович - Член 

Наглядової ради 

Єрьомiн Олександр Юрiйович - Член 

Наглядової ради 

Шакун Василь Iванович - Член 

Наглядової ради 

 

Ревiзiйна комiсiя Голова Ревiзiйної комiсiї, члени 

Реваiзiйної комiсiї 

Вiвчар Марiя Петрiвна - Голова 

Ревiзiцної комiсiї 

Монич Валентина Василiвна - член 
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Ревiзiйної комiсiї 

Худолiй Вiкторiя Юрiївна- член 

Ревiзiйної комiсiї 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Клименко Володимир Олександрович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1958 

5) Освіта 

 Повна вища 

6) Стаж роботи (років) 

 42 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "УКРIНБАНК", 05839888, Голова Правлiння 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 02.05.2017, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Винагорода не виплачувалася. За останнi п'ять рокiв обiймав посади: Голова Правлiння 

ПАТ "УКРIНБАНК", Перший заступник Голови правлiння АБ "БРОКБIЗНЕСБАНК", Голова 

ради директорiв ТОВ "Енергетична група". Загальний стаж роботи 42 роки. Є акцiонером 

Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх 

положеннях. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.  

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Морозов Олексiй Вадимович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1977 

5) Освіта 

 Повна вища 

6) Стаж роботи (років) 

 12 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ АКБ "Автокразбанк", 20046323, Начальник управлiння регiональної мережi 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 28.04.2017, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Винагорода не виплачувалася. За останнi п'ять рокiв обiймав посади: Начальник 

управлiння регiональної мережi ВАТ АКБ "Автокразбанк". Радник Голови Правлiння ВАТ АКБ 

"АВТОКРАЗБАНК", Радник Голови Спостережної ради АТ "УКРIНБАНК". Загальний стаж 
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роботи 12 рокiв. Є акцiонером Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини зазначена особа не має.  

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Вовченко Сергiй Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1959 

5) Освіта 

 Повна вища 

6) Стаж роботи (років) 

 35 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "Молочний альянс", 34480442, Голова Наглядової ради 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 28.04.2017, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Винагорода не виплачувалася. За останнi п'ять рокiв обiймав посади: Голова Наглядової 

ради ПрАТ "Молочний альянс". Загальний стаж роботи 35 рокiв. Незалежний член Наглядової 

ради. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх 

положеннях. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.  

 

1) Посада 

 член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Єрьомiн Олександр Юрiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 Повна вища 

6) Стаж роботи (років) 

 24 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

  

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 28.04.2017, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Винагорода не виплачувалася. За останнi п'ять рокiв обiймав посади: Председатель 

Правления, Советник Правления, Sberbank Slovensko, a.s., Братислава, Словакия: - Председатель 

Правления ОАО Банк ВТБ Азербайджан, Баку, Азербайджан. Загальний стаж роботи 24 роки. 

Незалежний член Наглядової ради. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у 

вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

зазначена особа не має.  
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1) Посада 

 член Наглядової ради 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Шакун Василь Iванович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1947 

5) Освіта 

 Повна вища 

6) Стаж роботи (років) 

 57 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Нацiональна академiя внутрiшнiх справ України, 08751177, Професор кафедри 

кримiнального права 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 28.04.2017, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Винагорода не виплачувалася. За останнi п'ять рокiв обiймав посади: Професор кафедри 

кримiнального права Нацiональної академiї внутрiшнiх справ України. Загальний стаж роботи 

57 рокiв. Незалежний член Наглядової ради. Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини зазначена особа не має.  

 

1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Вiвчар Марiя Петрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1960 

5) Освіта 

 Повна вища 

6) Стаж роботи (років) 

 43 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "УКРIНБАНК", 05839888, Перший заступник Голови Правлiння 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 03.05.2017, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Винагорода не виплачувалася. За останнi п'ять рокiв обiймала посади: директор 

Фiнансового департаменту ПАТ "УКРIНБАНК", заступник Голови Правлiння, Перший 

заступник Голови Правлiння ПАТ "УКРIНБАНК". Загальний стаж роботи 43 роки. 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.  

 

1) Посада 
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 член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Монич Валентина Василiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1955 

5) Освіта 

 Повна вища 

6) Стаж роботи (років) 

 45 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ ФК "АФIНАЖ", 40656526, Фiнансовий експерт 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 28.04.2017, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Винагорода не виплачувалася. За останнi п'ять рокiв обiймала посади: Заступник 

Головного бухгалтер - начальник Управлiння бухгалтерського i податкового облiку бухгалтерiї 

ПАТ "УКРIНБАНК", фiнансовий експерт ТОВ ФК "АФIНАЖ". Загальний стаж роботи 45 рокiв. 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.  

 

1) Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Худолiй Вiкторiя Юрiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1994 

5) Освіта 

 Повна вища 

6) Стаж роботи (років) 

 2 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ ФК "АФIНАЖ", 40656526, Заступник начальника управлiння активно-пасивних 

операцiй 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 28.04.2017, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Винагорода не виплачувалася. За останнi п'ять рокiв обiймала посади: Фiнансовий 

менеджер АТ "Брокбiзнесбанк", заступник начальника управлiння активно-пасивних операцiй 

ТОВ "ФК "Афiнаж". Загальний стаж роботи 2 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини зазначена особа не має.  

 

1) Посада 

 Голова Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
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 Iльюченко Алла Миколаївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1964 

5) Освіта 

 Повна вища 

6) Стаж роботи (років) 

 37 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "УКРIНБАНК", 05839888, директор Департаменту внутрiшнього аудиту 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 13.07.2016, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Винагорода виплачувалася згiдно штатного розкладу. За останнi п'ять рокiв обiймала 

посади: Заступник начальника Служби внутрiшнього аудиту АТ "БРОКБIЗНЕСБАНК", 

директор Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ "УКРIНБАНК". Загальний стаж роботи 37 

рокiв. Є акцiонером Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у 

вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

зазначена особа не має.  

 

1) Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Убєйвовк Олександр Сергiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1958 

5) Освіта 

 Повна вища 

6) Стаж роботи (років) 

 41 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "УКРIНБАНК", 05839888, начальник Управлiння справами 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 13.07.2016, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Винагорода виплачувалася згiдно штатного розкладу. За останнi п'ять рокiв обiймав 

посади: заступник директора Луганської фiлiї АТ "БРОКБIЗНЕСБАНК", начальник Управлiння 

справами ПАТ "УКРIНБАНК". Загальний стаж роботи 41 рiк. Є акцiонером Товариства. 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.  

 

1) Посада 

 член Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Богушко Олексiй Вiкторович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 
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4) Рік народження 

 1976 

5) Освіта 

 Повна вища 

6) Стаж роботи (років) 

 23 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Рантьє Груп", 41129431, Директор 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 20.07.2017, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Винагорода не виплачувалася. За останнi п'ять рокiв обiймав посади: директор ТОВ 

"Рантьє Груп", директор Юридичного департаменту ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК". Загальний стаж роботи 23 роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у 

вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

зазначена особа не має.  

 

1) Посада 

 член Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Алексiйчук Микола Миколайович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1960 

5) Освіта 

 Повна вища 

6) Стаж роботи (років) 

 36 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "УКР/IН/КОМ", 05839888, директор Департаменту безпеки 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 20.07.2017, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Винагорода виплачувалася згiдно штатного розкладу. За останнi п'ять рокiв обiймав 

посади: служба на рiзних посадах начальницького складу органiв внутрiшнiх справ України, 

директор Департаменту безпеки ПАТ "УКРIНКОМ". Загальний стаж роботи 36 рокiв. 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.  

 

1) Посада 

 член Правлiння 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Iвушкiн Павло Юрiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1984 
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5) Освіта 

 Повна вища 

6) Стаж роботи (років) 

 18 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "УКР/IН/КОМ", 05839888, директор Департаменту по роботi з активами 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 30.05.2018, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Винагорода виплачувалася згiдно штатного розкладу. За останнi п'ять рокiв обiймав 

посади: керiвник направлення з юридичної роботи, керiвник напрямку Credit Collection 

Регiонального пiдроздiлу, заступник Директора ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", 

директор Департаменту по роботi з активами ПАТ "УКРIНКОМ". Загальний стаж роботи 18 

рокiв. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх 

положеннях. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має.  

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Антошко Свiтлана Олександрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1973 

5) Освіта 

 Повна вища 

6) Стаж роботи (років) 

 20 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "УКР/IН/КОМ", 05839888, Головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 26.07.2018, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Винагорода виплачувалася згiдно штатного розкладу. За останнi п'ять рокiв обiймала 

посади: заступник начальник управлiння органiзацiї роботи банкiвської мережi ПАТ 

"БРОКБIЗНЕСБАНК",  Директора БФ БО "КIГ-працею i старанням", головний бухгалтер ТОВ 

ФК "АФIНАЖ". Загальний стаж роботи 20 рокiв. Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини зазначена особа не має.  
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова Наглядової 

ради 

Клименко 

Володимир 

Олександрович 

 41 531 45

6 549 

66,98622 41 531 456 549 0 

член Наглядової 

ради 

Морозов Олексiй 

Вадимович 

 6 199 158 

579 

9,998642 6 199 158 579 0 

Голова Правлiння Iльюченко Алла 

Миколаївна 

 243 416 0

50 

0,392606 243 416 050 0 

член Правлiння Убєйвовк 

Олександр 

Сергiйович 

 200 070 0

00 

0,322693 200 070 000 0 

Усього 48 174 10

1 178 

77,700161 48 174 101 178 0 
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3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Виплати при звiльненнi виплачувалися згiдно КЗпП України 

 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
В планах Компанiї на 2019 рiк полiпшення фiнансового стану за рахунок погашення 

дебiторської заборгованостi i збiльшення доходiв вiд аренди 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
За результатами своєї дiяльностi в 2018 роцi Товариство отримало дохiд, який позитивно 

вплинув на зменшення вiд`ємного значення капiталу.              

 

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: 
Не укладалися 

 

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 
 

 

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

ризику грошових потоків 
 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Власний кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший 

кодекс корпоративного управлiння емiтент не застосовував 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги 

емiтент не застосовував 

 

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 
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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 
Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент не затверджувався, тому 

вiдсутня iнформацiя про причини вiдхилення емiтента вiд положень кодексу корпоративного 

управлiння, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цiєї частини. Емiтент не 

приймав рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цiєї частини 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 20.04.2018 

Кворум зборів 80,9545 

Опис Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

"УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" вiд 20.04.2018 року. 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного поданi Наглядовою радою. 

Перелiк питань та опис прийнятих рiшень: 

1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв. Прийняте 

рiшення: "Обрати лiчильну комiсiю Зборiв у наступному складi: Оридорога 

Наталiя Станiславiвна, Косенко Андрiй Володимирович, Кiсаделi Галина 

Василiвна". 

2. Про порядок проведення Загальних зборiв. Прийняте рiшення: 

"Прийняти наступний порядок проведення Загальних зборiв: 

-   виступи з питань Порядку денного Загальних зборiв: до 5 хвилин; 

-   виступи з обговорення доповiдей до 2 хвилин; 

-   вiдповiдi на запитання до 2 хвилин; 

-   заключне слово - до 2 хвилини. 

-   закiнчення роботи Загальних зборiв - до 17-00. 

Рiшення з питань Порядку денного приймається за результатами 

голосування бюлетенями. Повiдомляє результати голосування Голова 

Лiчильної комiсiї. Запитання приймаються Секретарем Загальних зборiв у 

письмовiй формi.". 

3. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв. Прийняте 

рiшення: "Обрати Головою Загальних зборiв - Клименка В.О. Обрати 

Секретарем Загальних зборiв - Тополь I.I. ". 

4. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк. Розгляд 

висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами 

його розгляду. Прийняте рiшення: "Затвердити рiчний звiт Товариства за 

2017 рiк. Висновки зовнiшнього аудитора прийняти до вiдома. Затвердити 

заходи за результатами його розгляду". 

5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк. Прийняте 

рiшення: "Прибуток, отриманий у 2017 роцi, направити на покриття 

збиткiв минулих перiодiв". 

 

6. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння 

Товариства про результати роботи за 2017  рiк.  Прийняте рiшення: 

"Визнати дiяльнiсть Правлiння Товариства у 2017 роцi такою, що 
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вiдповiдає метi та цiлям дiяльностi Товариства". 

7. Звiт Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2017 рiк 

та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийняте рiшення: 

"Затвердити звiт Наглядової ради про результати дiяльностi у 2017 роцi. 

Визнати дiяльнiсть Наглядової ради Товариства у 2017 роцi такою, що 

вiдповiдає метi та цiлям дiяльностi Товариства". 

8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї  

Товариства за 2017 рiк. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї  

Товариства. Прийняте рiшення: "Iнформацiю щодо дiяльностi Ревiзiйної 

комiсiї Товариства в 2017 роцi прийняти до вiдома. Затвердити висновки 

Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2017 рiк". 

9. Про затвердження Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" у новiй 

редакцiї. Запропоноване рiшення: "Затвердити Статут ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА 

КОМПАНIЯ" у новiй редакцiї". Рiшення не прийняте бiльш як 3/4 голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

10. Про призначення уповноваженої особи на пiдписання Статуту 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 

IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" у новiй редакцiї. Запропоноване рiшення: 

"Призначити Голову Правлiння Iльюченко Аллу Миколаївну 

уповноваженою особою на пiдписання вiд iменi Товариства Статуту 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 

IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" в новiй редакцiї". Рiшення не прийняте 

бiльш як 3/4 голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

11. Про призначення уповноваженої особи на проведення державної 

реєстрацiї змiн, пов'язаних iз внесенням змiн щодо ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА 

КОМПАНIЯ" до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних 

осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Запропоноване рiшення: 

"Призначити Голову Правлiння Iльюченко Аллу Миколаївну 

уповноваженою особою на проведення державної реєстрацiї змiн, 

пов'язаних iз внесенням змiн щодо ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" до Єдиного 

державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та 

громадських формувань". Рiшення не прийняте бiльш як 3/4 голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

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

участі в останніх загальних зборах (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? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 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) 

У звiтному роцi позачерговi загальнi збори не проводилися. Останнi 

позачерговi загальнi збори проводилися 29.12.2017. Причиною 

скликання зборiв було змiна типу Товариства з Публiчного на Приватне 

 

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

(так/ні)?  ні 

 

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 

простих акцій товариства  
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Інше (зазначити) 

У звiтному роцi 

позачерговi загальнi 

збори не 

проводилися.  

 

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)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 3 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) Комiтети Наглядової ради не створювалися 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: - 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: - 

 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Клименко Володимир 

Олександрович 

Голова Наглядової ради  X 

Морозов Олексiй 

Вадимович 

Член Наглядової ради  X 

Вовченко Сергiй 

Миколайович 

Член Наглядової ради X  

Єрьомiн Олександр 

Юрiйович 

Член Наглядової ради X  

Шакун Василь Iванович Член Наглядової ради X  

 

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

товариства? 

 Так Ні 
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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) 

 
 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 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

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) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
У звiтному роцi на засiданнях Наглядової ради приймалися рiшення щодо затвердження планiв 

роботи Наглядової ради, органiзацiї загальних зборiв акцiонерiв, розгляду висновкiв 

зовнiшнього аудитора, заслуховування звiтiв Правлiння по реалiзацiї затвердженого 

бiзнес-плану, призначення та припинення повноважень членiв Правлiння,  заслуховування 

звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв, затвердження основних напрямкiв дiяльностi 

Товариства. 

 

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) 

 

 

Інформація про виконавчий орган 
 

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Голова Правлiння - Iльюченко Алла 

Миколаївна.  

Голова Правлiння Товариства без довiреностi 

дiє вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень 
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Заступник Голови Правлiння - Убєйвовк 

Олександр Сергiйович. 

Члени Правлiння: Богушко Олексiй 

Вiкторович, Алексiйчук Микола 

Миколайович, Iвушкiн Павло Юрiйович. 

Правлiння, в тому числi представляє iнтереси 

Товариства у вiдносинах з iншими суб'єктами 

господарської дiяльностi та фiзичними 

особами як на територiї України так i за її 

межами, вчиняє правочини вiд iменi 

Товариства (укладає всi види договорiв,  

зовнiшньоекономiчних контрактiв  i 

забезпечує їх виконання), видає вiд iменi 

Товариства довiреностi та зобов'язання, видає 

накази та дає розпорядження, обов'язковi для 

виконання всiма працiвниками Товариства. 

Повноваження та обов'язки Голови Правлiння 

визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх 

положеннях, iнструкцiях та розпорядчих 

документах. 

Заступник Голови Правлiння вправi укладати 

вiд iменi Товариства договори (угоди, 

контракти) та представляти його iнтереси на 

пiдставi довiреностей, виданих Головою 

Правлiння Товариства. Заступники Голови 

Правлiння Товариства несуть повну 

вiдповiдальнiсть за прийнятi ними рiшення 

вiдповiдно до законодавства України. 

Повноваження та обов'язки заступника 

Голови Правлiння визначенi у вiдповiдних 

внутрiшнiх положеннях, iнструкцiях та 

розпорядчих документах. 

Члени Правлiння Товариства дiють 

вiдповiдно до чинного законодавства України, 

Статуту Товариства, Положення про 

Правлiння, вiдповiдних посадових iнструкцiй 

та в межах повноважень, наданих їм Головою 

Правлiння. Члени Правлiння органiзовують 

виконання рiшень Загальних зборiв, 

Наглядової ради та Правлiння.  

Повноваження членiв Правлiння, а також 

вiдповiднi напрями їх дiяльностi з перелiком 

конкретних пiдпорядкованих структурних 

пiдроздiлiв регламентуються наказами Голови 

Правлiння. 

 

Опис За звiтний перiод у складi Правлiння 

вiдбувалися наступнi змiни:  

- Наглядова рада ПАТ "УКРАЇНСЬКА 

IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ", Протокол 

засiдання № 8 вiд 06.04.2018, прийняла 

рiшення припинити повноваження члена 

Правлiння - директора Департаменту по 

роботi з активами Товариства Мартиненка 
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Олександра Олександровича в зв'язку iз його 

звiльненням;  

- Наглядова рада ПАТ "УКРАЇНСЬКА 

IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ", Протокол 

засiдання № 11 вiд 30.05.2018, прийняла 

рiшення призначити до складу Правлiння 

Товариства  членом Правлiння - директора 

Департаменту по роботi з активами Iвушкiна 

Павла Юрiйовича. 

 

 

Примітки 
  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

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 

належит

ь до 

компете

нції 

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 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 
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Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

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 
ні так 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)  

так 

 

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 акції акціонерного товариства  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 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 



32 

 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так так 

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)  ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  
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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  

Виконавчий орган  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 10 

відсотками голосів 
 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 Клименко Володимир 

Олександрович 

 66,98622 

2 Морозов Олексiй Вадимович  9,998642 
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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 

62 000 000 000 7 752 079 226 п. 10 прикiнцевих та перехiдних 

положень ЗУ "Про депозитарну 

систему України" 

12.10.2014 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акцiонерiв Товариства (в тому 

числi акцiонерiв - юридичних осiб), їх представникiв та незалежних членiв у кiлькостi не менше 

п'яти осiб та не рiдше, нiж один раз на три роки. Голова Наглядової ради обирається членами 

Наглядової ради з їх числа. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову 

Наглядової ради (припинити повноваження Голови Наглядової ради та обрати нового Голову 

Наглядової ради зi свого складу). 

Голова та члени Правлiння призначаються та звiльняються Наглядовою радою. 

Головний бухгалтер призначається на свою посаду та звiльняється зi своєї посади наказом 

Голови Правлiння виключно за рiшенням Наглядової ради. 

Посадовi особи Товариства у звiтному перiодi не отримували винагороди. 

Голова та члени Правлiння, Головний бухгалтер, у разi їх звiльнення,  отримують компенсацiї у 

разi їх звiльнення згiдно КЗпП України. 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Наглядова Рада є органом управлiння Товариства, що здiйснює контроль за дiяльнiстю 

Правлiння Товариства, захист прав акцiонерiв  Товариства. Наглядова рада здiйснює загальне 

керiвництво дiяльнiстю Товариства, визначає його стратегiю i полiтику та є пiдзвiтною 

Загальним зборам акцiонерiв Товариства.  

Голова Наглядової ради здiйснює керiвництво дiяльнiстю Наглядової ради та забезпечує 

контроль за виконанням Наглядовою радою та Правлiнням Товариства рiшень Загальних зборiв 

та Наглядової ради; органiзує роботу Наглядової ради, проведення її засiдань; видає обов'язковi 

для виконання членами Наглядової ради, Правлiння Товариства та працiвниками Банку 

розпорядження з питань, що належать до його компетенцiї; за дорученням Наглядової ради, 

вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради; несе 

персональну вiдповiдальнiсть у разi невиконання своїх обов'язкiв.  

Члени Наглядової ради мають право брати учась в засiданнях Наглядової ради, подавати до 

Наглядової ради проект рiшення з будь-якого питання, включеного до Порядку денного. Кожен 

член Наглядової ради має право одного голосу на засiданнi Наглядової ради.  

 

Правлiння є колегiальним виконавчим органом управлiння Товариства, який здiйснює 

управлiння його поточною дiяльнiстю та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи 

згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рiшеннями Загальних 

зборiв акцiонерiв (далi - Загальнi збори) та Наглядової ради Товариства. 

 

Голова Правлiння: керує дiяльнiстю Правлiння i несе персональну вiдповiдальнiсть за 
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виконання покладених на Правлiння завдань; скликає засiдання Правлiння, визначає порядок 

денний та проводить засiдання Правлiння; без довiреностi однособово представляє iнтереси 

Товариства в усiх пiдприємствах, установах та органiзацiях незалежно вiд форми власностi, усiх 

органах державної влади та управлiння, правоохоронних та контролюючих органах, як в 

Українi, так i за її межами, вчиняє правочини вiд iменi Товариства, укладає та пiдписує договори 

(угоди, контракти), в тому числi зовнiшньоекономiчнi, здiйснює iншi юридичнi дiї, 

розпоряджається майном i коштами Товариства в порядку та з урахуванням обмежень, 

передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та положеннями про його 

органи управлiння; видає накази та дає розпорядження з питань дiяльностi Товариства, 

обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; подає Наглядовiй радi пропозицiї 

щодо кiлькiсного складу Правлiння, призначення та звiльнення членiв Правлiння, в тому числi 

заступникiв Голови Правлiння, Головного бухгалтера; розподiляє обов'язки мiж членами 

Правлiння та заступниками Голови Правлiння; видає довiреностi вiд iменi Товариства (в тому 

числi з правом передоручення); має право встановлювати порядок пiдписання договорiв (угод, 

контрактiв) та iнших зобов'язань i документiв вiд iменi Товариства; приймає рiшення про 

надання матерiальної допомоги працiвникам; призначає на посаду та звiльняє з посади 

працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, надбавки, застосовує заходи 

матерiального заохочення працiвникiв, вiдповiдно до чинного законодавства притягає їх до 

дисциплiнарної та матерiальної вiдповiдальностi; пiдписує позовнi заяви та iншi процесуальнi 

документи вiд iменi Товариства, має право встановлювати iнший порядок пiдписання таких заяв 

та документiв, в тому числi представником Товариства; має право приймати участь в Загальних 

зборах з правом дорадчого голосу; органiзує виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядової 

ради та Правлiння; має право скликати позачерговi засiдання Наглядової ради, брати участь у 

засiданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу; виносить у встановленому порядку на 

розгляд Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв питання, пов'язанi з дiяльнiстю 

Товариства; органiзує ведення протоколiв засiдань Правлiння, зберiгання Протоколiв Правлiння, 

засвiдчення витягiв з Протоколiв, якi видаються на вимогу Акцiонерiв; має право вимагати та 

отримувати вiд членiв Правлiння та працiвникiв Товариства документи, а також пояснення з 

будь-яких питань, що стосуються дiяльностi Товариства; має право призначати вiдповiдальних 

осiб за виконання рiшень Правлiння та контролювати порядок i строки їх виконання; iнiцiює 

розгляд на засiданнi Правлiння звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства з питань 

виконання рiшень Правлiння; здiйснює iншi функцiї за дорученням Загальних зборiв, 

Наглядової ради або Правлiння; для вирiшення окремих питань, що входять до його 

компетенцiї, видає довiреностi на право представництва iнтересiв Товариства, укладення та 

пiдписання договорiв (угод) та iнших зобов'язань вiд iменi Товариства, у тому числi з правом 

передоручення; має право вносити подання до Наглядової ради щодо заохочення, притягнення 

до матерiальної, дисциплiнарної вiдповiдальностi членiв Правлiння; пiдписує затвердженi 

Правлiнням внутрiшнi нормативнi акти та iншi документи Товариства, що регулюють дiяльнiсть 

Товариства, в тому числi акти, що регламентують порядок, норми та вимоги щодо проведення 

банкiвських операцiй, а також вiдображення та облiк цих операцiй тощо; одноособово 

затверджує внутрiшнi нормативнi акти та iншi документи Товариства, необхiднi для здiйнення 

ним фiнансово-господарської дiяльностi; вживає необхiднi заходи для попередження збиткiв в 

дiяльностi Товариства; забезпечує органiзацiю ведення облiку i звiтностi Товариства та її 

достовiрнiсть; виконує iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi 

Товариства; здiйснює iншi повноваження вiд iменi Товариства згiдно з чинним законодавством 

України, Статутом та Положенням про Правлiння. 

 

Члени Правлiння мають право в межах визначених повноважень самостiйно та у складi 

Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства. Члени Правлiння беруть участь 



36 

 

у засiданнях Правлiння з правом вирiшального голосу з усiх питань, вiднесених до компетенцiї 

Правлiння. Члени Правлiння мають право вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi 

питань порядку денного на засiданнях Правлiння та надавати у письмовiй формi окрему думку 

щодо прийнятого Правлiнням рiшення з фiксацiєю цього факту в Протоколi засiдання 

Правлiння. Члени Правлiння мають право iнiцiювати скликання засiдання Правлiння 

 

Головний бухгалтер вiдповiдає за органiзацiю та ведення бухгалтерської та фiнансової звiтностi 

згiдно iз вимогами та в обсягах, встановлених чинним законодавством України; вирiшення 

iнших питань поточної дiяльностi Товариства в межах своєї компетенцiї. 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ           "ААН 

"СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ" 

             

Україна  01033, м.Київ, вул. Ciм'ї Прахових, 27, оф. 5; 

Номер в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 1525 

Iдентифiкацiйний код №24263164 Р/р №26008135436 в Райффайзен Банк Аваль,  

МФО 380805 

Код ЄДРПОУ 24263164                     

тел./факс (044) 289-53-80; 289-55-64 

              

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI 

 

Наглядовiй радi ПАТ "УКР/IН/КОМ", Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

 

           Ми виконали завдання з надання впевненостi щодо перевiрки окремої  iнформацiї про 

корпоративне управлiння ПАТ "УКР/IН/КОМ" (надалi - "Товариство") за 2018 рiк, та 

включається до рiчного Звiту емiтента за 2018 рiк. 

1.  Iнформацiя, яку, вiдповiдно до вимог статтi 401 закону України "Про цiннi папери та 

фондовий  ринок", повинен перевiрити аудитор, а не висловити думку щодо неї, включає:  

  1.1.  Iнформацiю про практику корпоративного управлiння; 

  1.2. Iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис 

прийнятих на зборах рiшень; 

  1.3. Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi), 

iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. 

  2.    Iнформацiя, стосовно якої аудитор, вiдповiдно до  статтi 401 закону України "Про цiннi 

папери та фондовий ринок ", повинен висловити думку, та яка є предметом нашого завдання: 

2.1.  Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

емiтента; 

2.2.  Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

емiтента; 

  2.3. Iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв(учасникiв) на 

загальних зборах емiтента; 

  2.4. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 

  2.5. Повноваження посадових осiб емiтента. 

   

            Нашими цiлями є перевiрити iнформацiю, яка зазначена в п.1 нашого Звiту та 

отримати обмежену впевненiсть стосовно того, чи не привернули нашої уваги, на основi 
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виконаних процедур, суттєвi  питання, якi б змусили нас вважати, що iнформацiя, яка зазначена 

в п.2 нашого Звiту та є предметом нашого завдання, не вiдповiдає вимогам статтi 401ЗУ "Про 

цiннi папери та фондовий ринок" та надати висновок стосовно оцiнки предмета завдання в 

письмовому Звiтi, що мiстить висновок з наданням обмеженої впевненостi та описує пiдстави 

для такого висновку.   

 

Критерiї, за допомогою яких оцiнено предмет перевiрки. 

   1. Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 №3480-IV (зi 

змiнами); 

   2. Положення НКЦПФР  про розкриття  iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 854, зi 

змiнами вiд 04.12.2018р. 

   3. Методичнi рекомендацiї  Мiнфiну зi складання Звiту про управлiння № 982 вiд 

07.12.2018р. 

              

            Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу.  

            Управлiнський персонал ПАТ "УКР/IН/КОМ" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та 

подання такої iнформацiї вiдповiдно до вимог  закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок".  

 

            Вiдповiдальнiсть аудитора. 

            Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо предмету завдання на основi 

результатiв, отриманих у процесi виконання завдання. 

          Ми виконали наше завдання з надання впевненостi  вiдповiдно з вимогами положень 

Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi, 

що не є аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї".  

           Наша фiрма дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та 

вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану 

полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних 

вимог законодавчих та нормативних актiв. 

           Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi 

етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, 

професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної 

поведiнки. 

             Законодавчi та нормативнi акти, якi регулюють подання та розкриття такої 

iнформацiї, виставляють лише два критерiї: перелiк iнформацiї та обов'язок її включення до 

вiдповiдного Звiту та   не мiстять  чiткого перелiку критерiїв оцiнки  такої iнформацiї. Тому, 

ми виконали процедури, якi вiдрiзняються за характером i часом та є меншими за обсягом, 

порiвняно з процедурами, необхiдними  при виконаннi  завдання з надання об?рунтованої 

впевненостi.   Рiвень впевненостi, отриманий у завданнi з надання обмеженої впевненостi, є 

значно меншим порiвняно з тим рiвнем, який було б отримано у разi виконання завдання з 

надання об?рунтованої впевненостi.  

    

             Iнформацiя яка зазначена в п.1 нашого Звiту. 

            Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за таку iнформацiю. Ми 

отримали та ознайомилися з iнформацiєю зазначеною в п.1 нашого Звiту, яка мiститься у Звiтi 

про корпоративне управлiння та не виявили будь-яких фактiв, якi б необхiдно було включити до 

нашого Звiту. Наша думка не поширюється на цю iнформацiю та ми не робимо висновок з 

будь-яким рiвнем впевненостi щодо неї. 
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              Iнформацiя яка зазначена в п.2 нашого Звiту. 

             Нашi процедури, були виконанi з метою отримання аудиторських доказiв стосовно 

включення  iнформацiї, яка зазначена в п.2 нашого Звiту, до Звiту керiвництва (Звiту про 

управлiння) та її вiдповiдностi фактам та обставинам. Ми вважаємо, що отриманi нами докази 

дають пiдстави для висловлення нашої думки.  

  

               Висновок. На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не 

привернуло нашої уваги, що змусило б нас вважати, що ПАТ "УКР/IН/КОМ", не дотримався в 

усiх суттєвих аспектах вимог статтi 401 закону України "Про цiннi папери та фондовий  ринок". 

      

Дата  Звiту:      05 квiтня 2019 року 
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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 фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Клименко Володимир Олександрович 41 531 456 549 66,98622 41 531 456 549 0 

Морозов Олексiй Вадимович 6 199 158 579 9,998642 6 199 158 579 0 

Усього 47 730 615 128 76,984862 47 730 615 128 0 
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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 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

62 000 000 000 620 000 000,00 Акцiонери мають право: 

Брати участь в управлiннi Товариством особисто або 

через своїх представникiв шляхом участi у Загальних 

зборах акцiонерiв Товариства;  

Вносити пропозицiї щодо питань, включених до 

порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства, а також щодо нових кандидатiв до складу 

органiв управлiння Товариства, кiлькiсть яких не може 

перевищувати кiлькiсного складу кожного з органiв; 

Вимагати проведення позачергових Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства, якщо на день подання вимоги 

вони сукупно є власниками 10 i бiльше вiдсоткiв 

простих акцiй Товариства; 

Брати участь у розподiлi прибутку Товариства та 

одержувати його частку у виглядi дивiдендiв, коли 

рiшення про їх виплату буде прийнято у вiдповiдностi 

до вимог цього Статуту та законодавства України; 

Розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку 

визначеному законодавством України; 

Отримати у разi лiквiдацiї Товариства частину його 

майна або вартiсть частини його майна, пропорцiйно 

кiлькостi акцiй, якими вони володiють. 

 Акцiонери зобов'язанi: 

Дотримуватися положень законодавства України, що 

регламентують права i обов'язки акцiонерiв, та 

процедур управлiння Товариством; 

Дотримуватися установчих та iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства i виконувати рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та iнших 

органiв управлiння Товариства; 

 Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю, а також 

оплачувати акцiї у розмiрi, порядку та засобами, що 

передбаченi цим Статутом та рiшеннями Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства; 

вiдсутнi 
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Не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, 

перелiк якої визначається законодавством України та 

рiшеннями Товариства, якщо такi стали їм вiдомi в 

результатi реалiзацiї Товариством їх прав або 

виконання покладених на них обов'язкiв; 

Сприяти Товариству у здiйсненнi його дiяльностi та не 

допускати дiй, що можуть спричинити йому збитки чи 

iншим чином зашкодити його майновому стану або 

дiловiй репутацiї; 

 Акцiонери Товариства можуть набувати iнших прав i 

нести iншi обов'язки згiдно iз законодавством України, 

установчими документами Товариства та рiшеннями 

Загальних зборiв акцiонерiв. 

 

Примітки: 
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XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстр

ації 

випуск

у 

Номер 

свідоцтв

а про 

реєстрац

ію 

випуску 

Найменув

ання 

органу, 

що 

зареєстру

вав 

випуск 

Міжнарод

ний 

ідентифік

аційний 

номер 

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінал

ьна 

вартість 

(грн) 

Кількіст

ь акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінал

ьна 

вартість 

(грн) 

Част

ка у 

стат

утно

му 

капі

талі 

(у 

відс

отка

х) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.06.2

015 

49/1/2015 НКЦПФР UA100532

1005 

Акція 

проста 

бездокум

ентарна 

іменна 

Бездокуме

нтарні 

іменні 

0,01 62 000 00

0 000 

620 000 0

00 

100 

Опис 
Розпорядженням НКЦПФР №6-КФ-ВО вiд 30.05.2017 ВIДНОВЛЕНО обiг простих iменних акцiй ПАТ 

"УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ". Попереднi випуски анульованi. 

 

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у 

статутному капіталі емітента 

 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної особи 

Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості 

іменні 
привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Iльюченко Алла 

Миколаївна 

243 416 050 0,392606 243 416 050 0 

Убєйвовк Олександр 

Сергiйович 

200 070 000 0,322693 200 070 000 0 

Усього 443 486 050 0,715299 443 486 050 0 

 

10. 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 
 

Дат

а 

реєс

тра

ції 

вип

уск

у 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Міжнародни

й 

ідентифікаці

йний номер 

Кількість акцій 

у випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючи

х акцій, 

права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими за 

результатам

и обмеження 

таких прав 

передано 

іншій особі 

(шт.)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

12.0

6.20

15 

49/1/2015 UA100532100

5 

62 000 000 000 620 000 000 62 000 000 000 8 335 491 17

1 

0 

Опис: 

Пiдстава обмеження: п. 10 прикiнцевих та перехiдних положень ЗУ "Про депозитарну систему України". 

 

 

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: 71 965 213 275 0 0 71 965 213 275 

  будівлі та споруди 67 740 210 677 0 0 67 740 210 677 

  машини та обладнання 2 938 1 086 0 0 2 938 1 086 

  транспортні засоби 93 93 0 0 93 93 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 1 194 1 419 0 0 1 194 1 419 

2. Невиробничого 

призначення: 
205 379 115 286 0 0 205 379 115 286 

  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 191 816 101 717 0 0 191 816 101 717 

  інші 13 563 13 569 0 0 13 563 13 569 

Усього 277 344 328 561 0 0 277 344 328 561 

Опис 
Вартiсть власних основних засобiв збiльшилася порiвняно з попереднiм 

роком за рахунок проведеної переоцiнки будiвель та споруд 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

-215 644 -550 744 

Статутний капітал (тис.грн) 620 000 620 000 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

404 356 69 256 

Опис Розрахункова вартiсть чистих активiв (тис. грн) на початок перiоду скоригованана на 

суми доходiв, здiйснених у поточному перiодi за операцiями минулого перiоду 

Висновок Показник вiдповiдає даним скоригованої фiн.звiтностi 

 

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:  
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-  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

-  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

-  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

-  0 0  

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 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

-  0 X  

Податкові зобов'язання X 31 128 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 710 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 2 578 782 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 2 610 620 X X 

Опис - 

 

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

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України " 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., Київ, 

Тропiнiна, 7Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 591-04-30 

Факс (044) 591-04-30 

Вид діяльності Оброблення даних, розмiщення 

iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з 

ними дiяльнiсть (основний) 

Опис В жовтнi 2013 року Нацiональною 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку було зареєстровано поданi 

Публiчним акцiонерним товариством 

"Нацiональний депозитарiй України" 
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Правила Центрального депозитарiю 

цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд 

01.10.2013 №2092) набуто статусу 

Центрального депозитарiю. 

Акредитований центр сертифiкацiї 

ключiв Публiчного акцiонерного 

товариства "Нацiональний депозитарiй 

України" (АЦСК НДУ) створений у 

2008 роцi та є одним з ключових 

елементiв Автоматизованої 

iнформацiйної системи Нацiональної 

депозитарної системи України (АIС 

НДСУ). АЦСК НДУ призначений для 

надання послуг електронного 

цифрового пiдпису у визначеному 

законодавством України порядку. 

Довiдково: електронний цифровий 

пiдпис - дає змогу пiдтвердити 

цiлiснiсть документа, що пiдписується 

та iдентифiкувати особу, яка пiдписує 

документ. За своїм статусом 

прирiвнюється до особистого пiдпису 

особи; криптографiчний захист 

iнформацiї - забезпечує 

конфiденцiйнiсть iнформацiї, що 

передається; обслуговування 

сертифiкатiв вiдкритих ключiв - 

блокування, поновлення, скасування 

посилених сертифiкатiв вiдкритих 

ключiв 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ДУ "АРIФРУ" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, Київська обл., Київ, 

Антоновича, 51, офiс 12 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/АРА 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон 044) 498-38-15 

Факс 044) 498-38-15 

Вид діяльності Iнформацiйно - технична пiдтримка 

Опис Юридичний консалтинг. Спецiалiсти 

Агентства мають теоретичний та 

практичний досвiд роботи в галузi 

корпоративного права та професiйної 

дiяльностi на ринку цiнних паперiв. 

Постiйний розвиток законодавства, 

введення нових вимог до оформлення 
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документiв потребує постiйного 

монiторингу таких змiн та практичного 

досвiду пiдготовки вiдповiдних 

документiв. - Iнформацiйнi послуги. 

Розумiючи потреби наших клiєнтiв в 

оперативному доступi до найсвiжiшої 

iнформацiї ми пропонуємо аналiтичнi 

вибiрки iз звiтностi українських 

компанiй використовуючи рiзнi 

критерiї вiдбору. Надана iнформацiя 

вже оприлюднена i не є iнсайдерською. 

- Послуги з пiдготовки та розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 

Агентство надає клiєнтам допомогу в 

якiснiй i комплексної органiзацiї 

процесу розкриття iнформацiї, а також 

здiйснює юридичний супровiд 

процесiв, пов'язаних з розкриттям. - 

Послуги з розмiщення реклами на 

порталi smida.gov.ua 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 24263164 

Місцезнаходження 01033, Україна, Київська обл., Київ, 

Ciм'ї Прахових, 27, оф. 5 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 1525 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (044) 289-53-80 

Факс ; 289-55-64 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Надає всi види аудиторських послуг 
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КОДИ 

Дата 27.12.2018 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА 

КОМПАНIЯ" 
за ЄДРПОУ 05839888 

Територія Луганська область, м.Сєверодонецьк за КОАТУУ 4412900000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Відкрите акціонерне товариство за КОПФГ 231 

Вид економічної 

діяльності 
  за КВЕД 68,20 

Середня кількість працівників: 9 

Адреса, телефон: 93404 Сєвєродонецьк, Сметанiна, буд. 3-А, +38(044) 390-52-71 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у 

відповідній клітинці): 

 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 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 0 0 

    первісна вартість 1001 0 0 

    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 85 528 226 844 

    первісна вартість 1011 120 251 298 095 

    знос 1012 ( 34 723 ) ( 71 251 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 191 816 101 717 

    первісна вартість 1016 191 816 101 717 

    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 22 778 21 879 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

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 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
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Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 300 122 350 440 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 40 15 

Виробничі запаси 1101 40 15 

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 428 2 642 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 10 942 2 674 

    з бюджетом 1135 131 139 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 27 27 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 913 066 1 887 921 

Поточні фінансові інвестиції 1160 55 55 

Гроші та їх еквіваленти 1165 9 153 9 627 

Готівка 1166 27 0 

Рахунки в банках 1167 9 126 9 627 

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 73 252 36 021 

Усього за розділом II 1195 2 007 067 1 939 094 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 173 302 108 179 

Баланс 1300 2 480 491 2 397 713 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 620 000 620 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 66 870 193 915 

Додатковий капітал 1410 12 12 

Емісійний дохід 1411 12 12 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 55 886 55 886 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1 293 512 -1 085 457 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 
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Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 -550 744 -215 644 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

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 0 0 

    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 3 630 2 854 

    розрахунками з бюджетом 1620 17 662 31 128 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 3 0 

    одержаними авансами 1635 80 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 3 010 2 737 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 3 006 850 2 576 638 

Усього за розділом IІІ 1695 3 031 235 2 613 357 

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 2 480 491 2 397 713 

 

Керівник    Iльюченко А.М. 

 

Головний бухгалтер   Антошко С.О. 
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КОДИ 

Дата 31.12.2018 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА 

КОМПАНIЯ" 
за ЄДРПОУ 05839888 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 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 10 084 3 698 

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 ) ( 14 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 10 084 3 684 

    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 114 825 997 970 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 699 

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 ( 36 184 ) ( 46 634 ) 

Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 748 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 234 163 ) ( 1 677 837 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 -22 519 -35 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 
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    збиток 2195 ( 145 438 ) ( 723 565 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 274 

Інші доходи 2240 391 312 1 835 695 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 149 ) ( 2 788 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 39 508 ) ( 50 464 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 206 217 1 059 152 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 206 217 1 059 152 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 128 883 -132 743 

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 128 883 -132 743 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 128 883 -132 743 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 335 100 926 409 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 226 84 112 

Витрати на оплату праці 2505 1 854 8 079 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1 766 1 716 

Амортизація 2515 2 112 3 425 

Інші операційні витрати 2520 264 389 1 627 887 

Разом 2550 270 347 1 725 219 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 
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року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

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

 

Керівник    Iльюченко А.М. 

 

Головний бухгалтер   Антошко С.О. 
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КОДИ 

Дата 31.12.2018 

Підприємство за ЄДРПОУ 05839888 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 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 118 3 887 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 29 2 640 

Надходження від повернення авансів 3020 8 101 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 4 19 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 1 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 26 174 166 180 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 301 ) ( 1 804 ) 

Праці 3105 ( 654 ) ( 6 523 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 211 ) ( 3 135 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 157 ) ( 1 603 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 9 677 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 280 ) 

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 ( 24 536 ) ( 145 638 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 474 4 168 
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II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 0 

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 ( 0 ) ( 0 ) 

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 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 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 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 474 4 168 

Залишок коштів на початок року 3405 9 153 4 985 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 9 627 9 153 

 

Керівник    Iльюченко А.М. 

 

Головний бухгалтер   Антошко С.О. 
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КОДИ 

Дата 31.12.2018 

Підприємство за ЄДРПОУ 05839888 

 

Звіт про власний капітал 
За 2018 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 620 000 66 870 12 55 886 -2 131 733 0 0 -1 388 965 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 975 604 0 0 975 604 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -137 383 0 0 -137 383 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 620 000 66 870 12 55 886 -1 293 512 0 0 -550 744 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 206 217 0 0 206 217 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 128 883 0 0 0 0 0 128 883 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 128 883 0 0 0 0 0 128 883 

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:  4200 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Виплати власникам  

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

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 -1 838 0 0 1 838 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 127 045 0 0 208 055 0 0 335 100 

Залишок на кінець року  4300 620 000 193 915 12 55 886 -1 085 457 0 0 -215 644 

 

Керівник    Iльюченко А.М. 

 

Головний бухгалтер   Антошко С.О. 



58 

 



59 

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примітки до окремої фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 

1. Інформація про Публічне акціонерне товариство 

Публічне акціонерне товариство «Українська інноваційна компанія», скорочено ПАТ «УКР/ІН/КОМ» 

(«Товариство») (код ЄДРПОУ 05839888) зареєстроване 02 жовтня 1991 року відповідно до чинного законодавства 

України як банківська установа. Постановою Національного банку України від24.12.2015р.   № 934 ПАТ 

«Український інноваційний банк»  віднесено до категорії неплатоспроможних та запроваджено тимчасову 

адміністрацію рішенням ФГВФО від 24.12.2015 р. №239. 

22.03.2016 року Правлінням НБУ на підставі пропозиції ФГВФО винесено постанову №180 Про відкликання 

банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «УКРІНБАНК». 

Акціонери банку оскаржили зазначені вище Постанови, в результаті чого рішеннями судів усіх інстанцій вони 

визнані незаконними та скасовані. 

 Рішенням загальних зборів акціонерів від 13.07.2016 року ПАТ «УКРІНБАНК» перейменовано в ПАТ 

«УКР/ІН/КОМ», викладено статут у новій редакції, змінено місцезнаходження Товариства та види діяльності. З цієї 

дати Товариство функціонує як небанківська установа. ПАТ «УКР/ІН/КОМ» є набуввчем прав та обов»язків ПАТ 

«Укрінбанк». 

Місцезнаходження Товариства: вул. Смєтаніна, буд. 3-А, м. Сєвєродонецьк Луганської обл., 93404 Україна. 

Основним видом діяльності Товариства є надання в оренду та експлуатацію власного та орендованого 

нерухомого майна. У звітному році Товариство надавало в оренду 28 об’єктів власного нерухомого майна.  

Крім того, Товариство одержувало дохід від відступлення прав вимоги за кредитами банку, від реалізації 

власних необоротних активів. Надходження від реалізації фінансових та необоротних активів спрямовані на 

виконання зобов»язань перед вкладниками «Укрінбанку» та підтримання діяльності Товариства. 

Кількість працівників Товариства станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. складала 12 та 8 осіб, 

відповідно. 

Станом на 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. учасниками Товариства були: 

Учасники товариства: 31.12.2018 31.12.2017 

   

Акціонер % % 

Клименко Володимир Олександрович 66.98622 66.98622 

Морозов Олексiй Вадимович 9.998642 9.998642 

Власники пакетів, яким належить менше 10% акцій  23,0151 

 

23,0151 

Всього 100,0 100,0 

Товариство є засновником наступних дочірніх підприємств: 

Найменування ТОВ ЄДРПО

У 

Розмір 

статутного 

капіталу, тис.грн. 

Частка 

Товариства, 

% 

Частка 

товаритства, 

тис.грн. 

ТОВ «АХТІАР-2018» 42445781 759.0 99,0 751,0 

ТОВ «КАЗАНЬ-2018» 42449386 2400,0 99,0 2377,2 

ТОВ «КНЯЖА-2018» 42450302 868,0 99,0 859,2 

 

2. Загальна основа формування фінансової звітності 

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ 
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Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою 

достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для 

задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, є 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

(МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), 

в редакції, чинній на 1 січня 2018 року, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам 

чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в 

фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та 

нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, 

які не протирічать вимогам МСФЗ. 

Товариство, крім індивідуальної, формує також консолідовану звітність з дочірніми підприємствами за звітний 

рік. 

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

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено стандарт МСФЗ 

16 «Оренда», який набуває чинності 01 січня 2019 року. 

За рішенням керівництва Товариства МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття чинності не застосовується. 

Очікується, що застосування МСФЗ 16 «Оренда» не буде мати суттєвого впливу на фінансову звітність 

Товариства на підставі параграфу 5 МСФЗ 16 (короткострокова оренда).  

Орендар визнає орендні платежі, пов’язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній основі протягом 

строку оренди або на іншій систематичній основі. 

Товариство надає в оренду власні нежитлові будівлі та приміщення. 

Товариство класифікує свою оренду як операційну, оскільки вона не передає в основному всі ризики та вигоди 

щодо права власності на базовий актив. 

   Орендодавець визнає орендні платежі від операційної оренди як дохід на прямолінійній основі. Орендодавець 

визнає витрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, як витрати. 

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, 

складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 

2.4. Припущення про безперервність діяльності 

Ця Фінансова звітність Товариства підготовлена, виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно 

до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не 

включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити 

подальше здійснення фінансово-господарської діяльності, відповідно до принципів безперервності діяльності. 

Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення 

діяльності в Україні на операції та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть 

відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. 

Управлінський персонал не має намірів ліквідувати суб’єкт господарювання чи припинити його діяльність. 

Результатом діяльності ПАТ «УКР/ІН/КОМ» в 2018 році є отримання прибутку у розмірі 206 217 тис.грн., але 

загальний розмір непокритого збитку Товариства станом на 31.12.2018р. складає 1 085 457 тис. грн. 

В результаті того, що Товариство має низку судових справ після прийнятої Правлінням Національного банку 

України (далі – НБУ) постанови № 934 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «УКРІНБАНК» до 

категорії неплатоспроможних», остаточне рішення по яким ще не прийнято, банківські рахунки ПАТ 

«УКР/ІН/КОМ» є заблокованими. Даний факт негативно впливає на фінансовий стан Товариства, результати його 

діяльності та перспективи розвитку. Ці події або умови разом із іншими питаннями вказують, що існує суттєва 
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невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі. 

 

2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності 

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) головою Правління 

Товариства 28 лютого 2019 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї 

фінансової звітності після її затвердження до випуску. 

2.6. Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня 

по 31 грудня 2018 року. 

3. Суттєві положення облікової політики 

3.1. Основи оцінки, застосовані при складанні фінансової звітності  

У зв’язку з тим, що нові стандарти МСФЗ 9, 15, які набули чинності  з 01.01.2018 року вносять суттєві зміни до 

обліку та звітності, Товариство затвердило з 01.01.2018 року нову редакцію Облікової політики (наказ Голови 

правління від 12.01.2018р. № 9/1-ОД  ). 

Облікова політика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського обліку, закладених 

Міжнародними стандартами фінансової звітності:  

 безперервність – оцінка активів та зобов’язань здійснюється, виходячи з припущення, що Компанія є 

безперервно діючою і залишатиметься діючою в осяжному майбутньому; 

 нарахування та відповідність доходів і витрат – для визначення фінансового результату звітного періоду 

необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При 

цьому, доходи і витрати відображаються у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, 

незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;  

 послідовність (сталість) – постійне (із року в рік) застосування Компанією  обраної облікової політики для 

забезпечення порівняння показників фінансових звітів за різні періоди; 

 обачність – застосування у бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню 

оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів Компанії;   

 оцінка  - активи і зобов'язання обліковуються  за вартістю їх придбання чи  виникнення (за первісною 

(історичною) вартістю або справедливою (ринковою) вартістю).  

При обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються  за сумою фактично сплачених за них 

коштів, а зобов'язання – за сумою залучених коштів.  

При обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою коштів, яку необхідно було 

б сплатити для придбання активів в поточний час, а  зобов'язання – за тією сумою коштів, яка б вимагалася для 

проведення розрахунку у поточний час. 

Приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх переоцінки. 

 

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

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

також інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 

«Інвестиційна нерухомість». Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки 

фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають 

використання справедливої вартості як ціни, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу 

зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема, використання біржових 

котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз 

дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива 

вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних 

методів оцінки.  

3.2. Загальні положення щодо облікових політик 

3.2.1. Основа формування облікових політик 

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом 

господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за 

висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію 
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про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх 

застосування є несуттєвим. 

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 

8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

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

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

бути доречними. 

З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Товариство отримує 

значну частину доходу від реалізації власного майна.  Застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» на 

відображення результатів діяльності не мало суттєвого впливу. 

З 1 січня 2018 року МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» має нову редакцію, яка, серед іншого, передбачає зміну 

підходів до зменшення корисності фінансових інструментів. Враховуючи класифікацію фінансових активів, що 

використовується Товариством, розрахунок очікуваних кредитних збитків застосовується до фінансових активів, 

що оцінюються за амортизованою вартістю. Інформація про облікові політики щодо очікуваних кредитних збитків 

наведена у примітці 3.3.3., а інформація про суми, обумовлені очікуваними кредитними збитками наведена у розділі 

6 Приміток.  

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів 

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

«Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, що розроблені у відповідності до МСФЗ. 

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно із  МСБО 1 та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у 

прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з 

яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або 

адміністративну діяльність.  

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із 

застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових 

коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат 

формується на підставі облікових записів Товариства. 

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 

3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі тоді і тільки тоді,  коли воно стає 

стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових 

інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. 

За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі строком виконання 

зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 місяців).   

Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за амортизованою 

собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:  

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

б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу. 

Товариство визнає такі категорії фінансових активів: 

 фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у 

прибутку або збитку; 

 фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань: 
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 фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю; 

 фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у 

прибутку або збитку. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою 

справедливою вартістю . 

При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:  

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

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

зобов’язання) визнають у прибутку або збитку. 

Фінансовий актив оцінюється  за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою одержання 

договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують  грошові потоки, котрі є суто 

виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.  

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, який 

обліковується за амортизованою вартістю. 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах 

облікової політики. 

3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. 

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

суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як 

еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три 

місяці з дати придбання. 

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

в іноземній валюті. 

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Приміток. 

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

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

вартості. 

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

собівартістю. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у 

функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ). 

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

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

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

ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі 

збитків звітного періоду. 

3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю 

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить облігації, 

дебіторську заборгованість до погашення, у тому числі позики.  

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою собівартістю. 

Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька ставок 

дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових інструментів, які мають в 

основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну якість інструмента, залишок строку, протягом 

якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, 

в якій здійснюватимуться платежі.  
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Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що 

дорівнює: 

- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не зазнав значного 

зростання з моменту первісного визнання; 

- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким 

фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання. 

У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними грошовими 

потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і грошовими потоками, які Товариство очікує 

одержати на свою користь. 

 

Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом 

значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми 

очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом 

очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання 

дефолту (невиконання зобов'язань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту 

за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та 

підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне зростання 

кредитного ризику з моменту первісного визнання. 

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав 

значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий інструмент має низький 

рівень кредитного ризику станом на звітну дату. 

У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є придбаним або 

створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між 

валовою балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, 

дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування 

визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності. 

Дебіторська заборгованість 

Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає стороною договору та, 

внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.  

 Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю. 

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за амортизованою 

вартістю.  

Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного 

рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

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

переоцінки у прибутку або збитку 

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

прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств і дебіторська заборгованість до 

продажу. 

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора 

торгівлі. 

Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі 

інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності основного ринку, на 

найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому 

Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності 

основного ринку, за найсприятливіший ринок. 
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При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають 

обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання 

доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.  

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Товариство визначає 

справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами 

у фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а 

також змінами у кон’юнктурі фондового ринку. 

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

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

обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування 

надходження майбутніх економічних вигід. 

3.3.5. Зобов'язання.  

Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає стороною договору та, 

внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти. 

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак: 

 Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню 

протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 

 Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом 

щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 

Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.  

Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.  

Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного 

рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов'язань 

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік 

визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання 

одночасно. 

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів 

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у 

процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, 

очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн. 

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх 

собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. 

Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої 

суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься 

до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу. 

3.4.2. Подальші витрати. 

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, 

ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В 

балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям 

визнання активу. 

3.4.3. Амортизація основних засобів. 

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з використанням таких 

щорічних норм: 

будівлі - 1,33 %; 
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машини та обладнання - 20-50% 

транспортні засоби - 20% 

меблі - 25%. 

інші - 8,33% 

 

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. 

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на 

одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на 

дату, з якої припиняють визнання активу. 

3.4.4. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та 

будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із 

застосуванням прямолінійного методу. Термін корисного використання активу встановлюється індивідуально, але 

не може перевищувати 20 років. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших 

юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав. 

3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. 

Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума 

очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в 

прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від 

зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо 

і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після 

визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою 

розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку 

корисного використання. 

3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості 

3.5.1. Визнання інвестиційної нерухомості 

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину будівлі, або їх 

поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання 

орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у 

виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в 

звичайному ході діяльності. 

Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство 

отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість 

інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити. 

Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину 

для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі 

частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.  

3.5.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості 

Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію включаються до 

первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та будь-які 

витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, 

винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, пов’язані з передачею права власності, та інші 

витрати на операцію. 

Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або збиток від зміни в 

справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не 

нараховується.  
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Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача. 

Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку 

подібної нерухомості. Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного об’єкта за 

вирахуванням витрат на закінчення будівництва. 

Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обрає для оцінки об’єктів інвестиційної 

нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та застосовує такий підхід до всієї інвестиційної 

нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартість. 

3.6. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу 

Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в 

основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, 

утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: 

балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на 

такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до 

справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати. 

3.7. Облікові політики щодо оренди 

Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом 

власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та 

зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо 

вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні 

платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові витрати 

розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок 

зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. 

Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою 

Товариства щодо подібних активів. 

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в 

орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються 

як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду 

Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені 

при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати. 

3.8. Облікові політики щодо податку на прибуток 

 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний 

податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого 

прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням 

податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу. 

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові 

активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи 

зобов'язання в балансі та їх податковою базою. 

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають 

оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому 

оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають 

вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в 

тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб 

дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково. 

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в 

періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати 

або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій 

або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу. 

Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено 

безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді. 
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3.9. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань  

3.9.1. Забезпечення 

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

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

вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму 

зобов'язання. 

3.9.2. Виплати працівникам 

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування 

будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за 

відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на 

майбутні виплати відпускних. 

3.9.3. Пенсійні зобов'язання 

Відповідно до українського законодавства, Товариство нараховує єдиний соціальний внесок. Поточні внески 

розраховуються як процентні нарахування на фонд оплати праці.  Такі витрати відображаються у періоді, в якому 

були надані працівниками послуги,  та зароблена відповідна заробітна плата.  

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

3.10.1 Доходи та витрати 

Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє зобов’язання щодо 

виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт 

отримує контроль над таким активом.  

При визначені вартості винагороди від управління активами Товариство, відповідно до МСФЗ 15, використовує 

метод оцінювання за результатом. До методу оцінювання за результатом належить, зокрема, аналіз виконання, 

завершеного на сьогоднішній день, оцінки досягнутих результатів. Враховуючи принцип професійного 

скептицизму для змінної вартості винагороди розрахунок доходу здійснюється на кінець кожного місяця.  

Результат визначення розміру винагороди по управлінню активами оформлюється актом виконаних робіт, в 

якому відображається розрахунок (оцінка) досягнутих результатів на звітну дату. 

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

умов: 

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

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

в) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай 

пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною 

нерухомістю або іншими активами; 

г) суму доходу можна достовірно оцінити; 

д) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; 

та 

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

Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо: 

- право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено; 

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

- суму дивідендів можна достовірно оцінити. 

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

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



69 

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

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

зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

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

визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних 

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

визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 

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

визнання активу. 

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

3.10.2. Витрати за позиками 

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

активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться 

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

3.10.3. Умовні зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне 

зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є 

віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли 

надходження економічних вигід є ймовірним. 

4. Основні припущення, оцінки та судження 

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи 

фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень 

міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за 

існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової 

вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про 

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

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

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

4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 

Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювались. 

4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства 

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується 

на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка 

справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої 

економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог 

МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

Протягом звітного 2018 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням незалежних оцінювачів не 

здійснювалась.  

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових 

інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:  

а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на 

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

кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей 

операцій; та  
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б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) 

може бути значним. 

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, 

курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, 

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

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

Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої вартості фінансових 

активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого рівня, Керівництво Товариства планує 

використовувати оцінки та судження які базуються на професійній компетенції працівників Підприємства, досвіді 

та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості фінансових активів. Залучення  

зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується на професійній 

компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним. 

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

передбачувану справедливу вартість.  

4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, 

що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків 

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

можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства 

фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів. 

 

4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату виникнення 

фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.  

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які 

оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового 

активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 

12-місячними очікуваними кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).  

 Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як 

фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до того, як фінансовий 

інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, що є специфічними для 

позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації). 

 Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має 

низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати свої договірні зобов'язання 

щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у 

довгостроковій перспективі можуть знизити, але не обов’язково здатність позичальника виконувати свої 

зобов'язання щодо договірних грошових потоків.  

 Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на підставі того, 

що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими інструментами Товариства або ніж 

кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює діяльність. 

 Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на підставі 

того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому звітному періоді, але не 

вважається таким станом на звітну дату. У такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання 

кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних 

збитків за весь строк дії. 

 Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків. 

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  

5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю 

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі 

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

Класи активів та 

зобов’язань, оцінених 

 Метод 

оцінки 
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за справедливою 

вартістю 

Методики оцінювання (ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

Вхідні дані 

Грошові кошти  Первісна та подальша оцінка 

грошових коштів  здійснюється за 

справедливою вартістю, яка дорівнює 

їх номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Інвестиційна 

нерухомість 

Первісна оцінка інвестиційної 

нерухомості здійснюється за 

собівартістю. Подальша оцінка 

інвестиційної нерухомості 

здійснюється за справедливою 

вартістю на дату оцінки. 

Ринковий, 

дохідний 

Ціни на ринку 

нерухомості, дані оцінки 

професійних оцінювачів 

Дебіторська 

заборгованість для 

продажу 

Первісна здійснюється за 

справедливою вартістю. Подальша 

оцінка здійснюється за справедливою 

вартістю на дату оцінки. 

Ринковий, 

дохідний 

Ціни на ринку, дані 

оцінки професійних 

оцінювачів 

Інструменти 

капіталу (акції, 

корпоративні права) 

Первісна здійснюється за 

справедливою вартістю. Подальша 

оцінка здійснюється за справедливою 

вартістю на дату оцінки. 

Ринковий, 

дохідний 

Ціни на ринку, дані 

оцінки професійних 

оцінювачів 

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

Класи активів 

та зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

1 рівень 

(ті, що мають 

котирування, та 

спостережувані) 

2 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань, але 

спостережувані) 

3 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань і не є 

спостережуваними) 

 

Усього 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Дата оцінки 31.12

.18 

31.12

.17 

31.12

.18 

31.12

.17 

31.12.

18 

31.12.

17 

31.12

.18 

31.12

.17 

Інвестиційна 

нерухомість 

– – 101 

717 

191 

816 

- - 101 

717 

191 

816 

Інструменти 

капіталу (акції, 

корпоративні 

права) 

 

– 

 

– 

 

– 

– 4042 … 4042 … 

Дебіторська 

заборгованість для 

продажу 

    16064

02 

- 1606

402 

- 

Інвестиційна нерухомість обліковується за вартістю, визначеною незалежними суб’єктами оціночної діяльності на 

базі ринкового та порівняльного підходу. Станом на кінець 2018 року  Товариством проведено аналіз ринку 

нерухомості , в результаті якого встановлено, що балансова вартість об’єктів інвестиційної нерухомості не має 

значного відхилення. 

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

У 2018 році переміщення фінансових активів між рівнями ієрархії не відбувалось. 

У попередньому 2017 році переведень між рівнями ієрархії не було. 

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і 

не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування 
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справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. Додаткову інформацію щодо 

змін справедливої вартості фінансових активів в зв’язку з врахуванням ризиків наведено у прим. 8.3. 

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

6.1. Основні засоби 

Для обліку основних засобів Товариство застосовує модель собівартості.  

За історичною 

вартістю 
Будівлі 

Машини 

та 

обладнання 

Транспо

рт 

Меблі 

та 

приладдя 

Незавер

-шені 

капіталь-н

і  

інвестиції 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

31 грудня 2017 року 87 600 14 709 455 6 026 13 563 122 353 

Надходження   50   3   53 

Переоцінка 180 387         180 387 

Вибуття   -2 921   -1 677   -4 598 

31 грудня 2018 року 267 987 11 838 455 4 246 13 569 298 095 

Накопичена 

амортизація 
          0 

31 грудня 2017 року 19 860 11 771 362 4 832 0 36 931 

Нарахування за рік 1 168 859   185   2 212 

Переоцінка 36 458         36 458 

Вибуття -176 -1 878   -2 231   -4 285 

31 грудня 2018 року 57 310 10 752 362 2 786 0 71 210 

Чиста балансова 

вартість 
          0 

31 грудня 2018 року 210 677 1 086 93 1 419 13 569 226 844 

31 грудня 2017 року 67 740 2 938 93 1 194 13 563 85 528 

Станом на 31 грудня 2018  у складі основних засобів повністю зношені основні засоби груп «машини та 

обладнання» та «меблі та приладдя» становлять 6 861 тис. грн. 

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

прибутку або збитку 

№п

п 

Актив Вартість на 31.12.2018р.  

1 Залишок кредитного портфелю ПАТ «Укрінбанк», утримуваний 

для продажу 

1 606 402 
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2 Інші поточні фінансові інвестиції в ЦП, утримувані для продажу, з 

портфелю ПАТ «УКРІНБАНК»:акції прості іменні бездокументарні 

та корпоративні права 

55 

 

6.3. Грошові кошти  

 Станом на 31.12.2018 р. на поточних рахунках Товариства у банках України обліковуються за номінальною 

вартістю грошові кошти на суму 939 тис. грн. Поточні рахунки відкрито у тринадцяти банках України. Кошти на 

усіх поточних рахунках знаходяться під арештом та примусово списуються з рахунків державними та приватними 

виконавцями у межах виконавчих проваджень. 

     Станом на 31.12.2018 р. не підтверджено залишок коштів на накопичувальному рахунку, відкритому в НБУ 

ліквідатором ПАТ «УКР/ІН/БАНК», у зв’язку із відсутністю доступу до рахунку. В бухгалтерському обліку дана 

сума складає 8 688 тис. грн.  

6.4. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю 

У Товариства є облігації внутрішньої державної позики  сер. UA4000186159 номіналом 1000 грн. у кількості 28 

259 штук та сер. UA4000185557 номіналом 1000 грн. у кількості 4281 шт. з терміном погашення 14.08.2019 та 

22.07.2019 р. відповідно, які утримуються до погашення основної суми та відсотків. Загальна сума ОВДП складає 

17892 тис. грн. та відображена у ряд. 1035 фінансової звітності у складі інших фінансових інвестицій. ОВДП є 

процентними, але проценти Товариством в рамках бухгалтерського обліку не нараховуються, оскільки придбання 

облігацій відбувалось в періоді, коли Товариство було банківською установою та достовірність суми нарахованих 

відсотків на звітну дату відсутня. 

Данні цінні папери мають характеристику довгострокових державних боргових зобов’язань. Очікуваний 

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

Облігації внутрішньої державної позики характеризуються високою ліквідністю на ринку цінних паперів 

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

Міністерство фінансів гарантує своєчасне погашення та виплату за облігаціями внутрішнього державного 

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

6.5. Дебіторська заборгованість 

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

1. Дебіторська заборгованість за придбані товари та послуги, 

з них:  
5 316 11370 

-Попередня оплата за товари та послуги для забезпечення 

діяльності Товариства (ряд. 1130 балансу) 

2 674 10942 

Заборгованість покупців за реалізовані активи, заборгованість за 

послуги оренди (ряд. 1125 балансу) 

2 642 428 

2. Інша поточна дебіторська заборгованість (ряд. 1155 

балансу без урахування активів, розкритих у п.6.7, що 

 обліковуються за справедливою вартістю), з них: 

281 519 

 

1913066 

-кредитна заборгованість позичальників банку за вирахуванням 

резерву 
 1 593 271 

-Розрахунки за претензіями (примусово стягнені кошти з 

банківських рахунків) 

5 126 46 259 

-Заборгованість фінансових компаній за придбані права вимоги 

за кредитами та ін. 

191 303 104 840 

-Забезпечувальні платежі платіжним системам Віза та Мастер 

кард з балансу ПАТ «УКРІНКОМ», грн. еквівалент 

41 740 41 740 

-заборгованість банків у стані припинення 43 350 48 727 
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-інша дебіторська заборгованість за операціями ПАТ 

«УКРІНБАНК» 

 78 229 

3. Розрахунки з бюджетом (ПДФО, військовий збір, місцеві 

податки, авансовий платіж податку на прибуток) (ряд. 1135 

балансу) 

139 131 

Балансова вартість всього: 286 974 1 924 567 

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. Прострочена дебіторська заборгованість відсутня. 

Товариство проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику з використанням індивідуального підходу. 

Зміни щодо очікуваних кредитних збитків 

 

 

Резерв під збитки що оцінюється в сумі, яка 

дорівнює (тис.грн): 

31.12.20

18 

31.12.20

17 
Причини змін 

12-місячним очікуваним кредитним збиткам,   

  В т.ч.   

За дебіторською заборгованістю   

очікуваним кредитним збиткам протягом строку дії 

за: 
      

(і) фінансовими інструментами, за якими кредитний 

ризик зазнав значного зростання з моменту первісного 

визнання, але які не є кредитно-знеціненими 

фінансовими активами 

  

  В т.ч.:   

За дебіторською заборгованістю (позики)   

    

   

    

(іі) фінансовими активами, що є 

кредитно-знеціненими на звітну дату (але не є 

придбаними або створеними кредитно-знеціненими 

активами) 

  

використання 

сформованого резерву 

для покриття безнадійної 

заборгованості, 

розформування резерву 

внаслідок погашення 

заборгованості, 

проведення операцій 

переводу боргу, 

рекласифікації активів в 

категорію для продажу 

В т.ч.: за дебіторською заборгованістю     

кредитний портфель 0 1786404 

готівкові кошти в зоні АТО 0 4388 

Короткострокові фінансові інвестиції в ЦП 720 791 

за іншими нарахованими доходами 0 5349 

за розрахунками з банками в стані припинення 43350 48727 

за розрахунками іншими дебіторами 24445 61875 



75 

 

(ііі) торговельною дебіторською заборгованістю, 

договірними активами або дебіторською заборгованістю 

за орендою, для яких резерв під збитки оцінюється 

відповідно до параграфа 5.5.15 МСФЗ 9 

      

фінансових активів, що є придбаними або 

створеними кредитно-знеціненими фінансовими 

активами 

      

Разом: 68515 1907534   

Станом на 31 грудня 2018 року загальна сума резерву під очікувані кредитні збитки склала 68 515 тис.грн. 

 

6.6. Інші оборотні активи 

До складу інших оборотних активів в ряд. 1190 віднесено гривневий еквівалент бланків дорожніх чеків 

Амерікан експрес на 10 тис. доларів та суму непідтвердженого податкового кредиту з ПДВ 36011 тис.грн.  

Загальна сума інших оборотних активів станом на 31.12.2018р. складає 36021 тис. грн., на 31.12.2017р. -  73 

252 тис. грн. Зменшення даного виду активів відбулось за рахунок визнання у складі витрат поточного періоду 

непідтвердженого податкового кредиту на суму 37 241 тис.грн., що виник більше 1095 днів, згідно з  правилами 

податкового обліку. 

 

6.7. Запаси 

Облік запасів здійснюється у відповідності до МСБО 2 «Запаси». 

Вид запасів 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Витратні  матеріали (за історичною собівартістю) 15 40 

Всього запаси 15 40 

Списання запасів здійснюється за методом FIFO.  

6.8. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Порядок ведення обліку та відображення у фінансовій звітності зобов’язань здійснюється відповідно до МСБО 37 

за виключенням того, що в фінансовій звітності не відображені резерви відпусток. Дане виключення є несуттєвою 

статтею фінансової звітності. 

Вид зобов’язань 31 грудня 2018 31 грудня 

2017 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги (ряд 1615 балансу), яка представлена зобов’язанням  по 

сплаті за послуги, спожиті Товариством у поточній діяльності 

2854 3630 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом (ряд. 1620) 

 

 

 

 

31128 

 

 

17662 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати 

праці (ряд 1630) 

- 3 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 

по операціях оренди (попередня оплата) 

- 80 

Інші поточні зобов’язання (ряд. 1690), які представлені головним 

чином заборгованістю перед ФГВФО та перед вкладниками 

Укрінбанку 

 

2576638 3006850 

Всього зобов’язань 2610620 3028225 

 Кредиторська заборгованість Товариства за зобов’язаннями перед ФГВФО та перед вкладниками банку 

утворилася в період діяльності Товариства як банківської установи та в період дії процедури ліквідації. Заборгованість 
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перед ФГВФО є предметом оскарження в судовому порядку. Заборгованість перед вкладниками банку погашається 

Товариством переважно шляхом примусового стягнення з банківських рахунків, заліком зустрічних вимог в 

погашення заборгованості за кредитами.  

Заборгованість перед бюджетом складається із податкового боргу з ПДВ у сумі 18 млн. грн. та за місцевими 

податками (податок на нерухоме майно та плата за землю) у сумі 13 млн. грн. Податки не сплачуються з причини 

арешту банківських рахунків. 

Короткострокові позики 

Короткострокові позики станом на 31 грудня 2018 року представлені позиками фінансової компанії,  на 

загальну суму 710 тис. грн., номінальна процентна ставка 6% річних, сплата відсотків після погашення позики. 

Позики забезпечені іпотекою нерухомого майна. Товариство має порушений термін виконання зобов’язань. У 

зв’язку з  тривалим порушенням, Новий кредитор у зобов’язанні надав попередження про задоволення своїх вимог 

шляхом стягнення на предмет іпотеки в порядку ст. 37 або 38 Закону України «Про іпотеку». 

На момент пред’явлення Новим кредитором вимоги про усунення порушення заборгованість Товариства 

складала: за позикою – 710 тис. грн, за несплаченими відсотками  42 тис.грн. Дана заборгованість наведена у 

ряд.1155 балансу. 

Станом на 31.12.2018 р. право Нового кредитора на стягнення предмету іпотеки в рахунок погашення боргу не 

реалізовано. 

В ряд. 1665 балансу наведена інформація про суму доходів майбутніх періодів, що включає  неамортизований 

дисконт за ОВДП у сумі 2737 тис. грн. та суму попередньо одержаних коштів за послуги банку:  

- станом на 31.12.2018 року – 2737 тис. грн.; 

- станом на 31.12.2017 року – 3010 тис. грн. 

Протягом звітного періоду кошти за послуги зараховані за призначенням в погашення дебіторської 

заборгованості клієнтів банку.  

6.9. Доходи  

Рядок 

Звіту про 

фінансові 

результати 

вид доходів 
сума, тис. грн. 

2018 рік 

сума, тис. грн. 

2017 рік, 

скоригована 

2000 
Дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
10 084 

 

3 698 

 

доходи від операційної оренди та надання 

ін. послуг  10 084 

 

3 698 

2120 Інші операційні доходи 114 825 
997 970 

 

Відображення надлишків необоротних 

активів, переоцінка інвестиційної нерухомості  

 

699 

 дохід від продажу необоротних активів 68 109 

 

19 338 

 одержані штрафи, пені, неустойки 400 4 

 

Відшкодування від дебіторів раніше 

списаних активів, визнаних безнадійними 

(Сума коштів, стягнутих  в результаті 

претензійної роботи, за кредитами, визнаними 

безнадійними та списаними в балансі за 

рахунок резерву) 

 8 490 

 

 

1 337 
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відсотки, одержані за розміщення 

депозитів у банках 4 

 

6 

 

дохід від реалізації (відступлення права 

вимоги) по кредитних договорах 37 708 

 

835 

 інші операційні доходи 114 975 751 

2220 Інші фінансові доходи  274 

 

Відсотки за розміщення депозитів у 

банках  

274 

2240 Інші доходи 391 312 1 835 695 

 повернення судового збору 461 82 

 

Надходження коштів неустойки за 

порушення зобов’язання по кредитних 

договорах  5 627 

 

 

Дохід від дооцінки власних основних 

засобів у сумі, що не перевищує суми раніше 

визнаних уцінок 14 945 

 

 

дохід від реалізації дебіторської 

заборгованості 23 554 

 

746 787 

 

дохід від розформування резервів під 

погашені/списані активи. 345 262 

 

1 088 749 

 

перевищення суми отриманої позики над 

вартістю предмета іпотеки, згідно з 

договором задоволення вимог 

заставодержателя (ст. 38 Закону про іпотеку).  768 

 

 

63 

 інші доходи 695 
14 

  разом по рахунках 516 221 

 

2 837 623 

 

6.10. Витрати  

 

Рядок 

звіту про 

фінансовий 

результат Опис витрат 

сума, тис. 

грн. 2018 рік 

сума, тис. 

грн. 2018 

рік 

2130 Адміністративні витрати , усього, у тому числі: 36 184 

 

46 634 

  амортизація 2 114  

  госптовари 237  

  

судові витрати та витрати виконавчого 

провадження 9 460 

 

  оплата праці та ЄСВ 3 621  

  юридичні послуги, нотаріальні, оціночні 2 618  

  аудит та бух. Облік 608  

  

витрати на охорону та утримання власних 

приміщень 5 842 

 

  інші  561  

  інтернет та зв"язок 14  

  ИТ супровід 577  
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  рко 19  

  комунальні витрати 3 953  

  оренда (у тому числі оплата боргу) 361  

  місцеві податки 6 201  

2150  Витрати на збут   748 

2180 

Інші витрати операційної діяльності , усього, у 

тому числі 234 163 

 

1 677 837 

 Втрати від знецінення запасів 22 519 35 

 собівартість реалізованих виробничих запасів 100 167 18 326 

 списання безнадійної заборгованості 5 374 74 560 

 втрати від знецінення запасів 10 83 867 

 визнані штрафи , пені, неустойки 3 649 1 323 

 

інші витрати господарської діяльності (ком.послуги 

по приміщеннях зданих в оренду та відшкодовані 

орендарями) 2 495 

 

 

2 219 

 собівартість відступлених кредитів 70 040 1 451 277 

 визнані зобов"язання за списаними депозитами 29 880 46 230 

 нраховано ЄСВ на лікарняні 29  

2250 Фінансові витрати , усього, у тому числі 149 
2 788 

 

відсотки за користування позиками 149 2 788 

2270 Інші витрати , усього, у тому  числі 39 508 

50 464 

 

витрати від списання необоротних активів за 

рішення власника 746 

 

50 464 

 

непідтверджений податковий кредит строком 

більше 1095 днів 38 762 

 

  Усього по рахунках 310 005 

 

1 778 471 

 

6.11. Збитки від непоточних активів, утримуваних для продажу. 

Станом на 31.12.2018 Товариство  має непоточні активи, утримувані для продажу у сумі 108 179 тис. грн. (ряд. 

1200 Звіту про фінансовий стан). Станом на 31.12.2017 вартість непоточних активів, утримуваних для продажу 

становила 173 302 тис. грн.. У 2018 році визнано зменшення корисності деяких активів на загальну суму 22 519 тис. 

грн. (рядок 2180 форми 2). Активи реалізовані у 2018 році без прибутків та збитків. 

6.12. Власний капітал 

Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований та сплачений статутний капітал складає 620 000 тис. грн.  

Структура власного капіталу: 

Найменування статті Станом на 

31.12.2018р. 

Станом на 

31.12.2017р. 

Статутний капітал  620 000 620 000 

Капітал  у дооцінках 193 915 66 870 

Емісійний (додатковий) капітал 12 12 

Резервний капітал 55 886 55 886 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (1 085 457) (1 293 512) 
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Всього власний капітал (215 644) (550 744) 

 

Протягом 2018 року власний капітал зазнав змін. У зв’язку із зміною облікової політики щодо класифікації 

фінансових активів, зокрема, переведення фінансових активів з категорії «дебіторська заборгованість та позики» до 

категорії фінансових активів для продажу проведено розформування раніше сформованого резерву під кредитний 

ризик щодо виданих банківських кредитів, що привело до зменшення непокритого збитку 2017 року на суму 975 604 

тис.грн. 

В процесі інвентаризації активів та зобов’язань виявлені операції, які фактично мали відношення до попередніх 

звітних періодів. Згідно з правилами бухгалтерського обліку подібні операції повинні бути відображені в обліку 

поточного періоду через нерозподілений прибуток як помилки. А саме, не відображені витрати за претензіями по 

виплаті депозитів, витрати на сплату відсотків, штрафів та пені за кредитною угодою з Державною іпотечною 

установою, призначені судом неустойки за неналежне виконання банком договору та т.ін. Відображення цих витрат 

призвело до збільшення непокритого збитку минулих періодів на загальну суму 137 383 тис. грн.  

Загальний вплив коригувань наведено в таблиці: 

Стаття 

Зареєст- 

рований 

(пайовий) 

капітал 

Капіта

л у  

дооцінках 

Дода

тко- 

вий 

капітал 

Резерв

- 

ний  

капітал 

Нерозподі-

лений 

прибуток 

(непокри- 

тий збиток) 

Всього 

1 3 4 5 6 7 10 

Залишок на початок 

року 
620 000 66 870 12 55 886 (2 131 733) (1 388 965) 

Коригування :             

   Зміна облікової 

політики 
0 0 0 0 975 604 975 604 

    Виправлення 

помилок 
0 0 0 0 (137 383) (137 383) 

    Інші зміни - - - - - 0 

Скоригований 

залишок на початок 

року 

620 000 66 870 12 55 886 (1 293 512) (550 744) 

6.13. Податок на прибуток 

При позитивному значенні фінансового результату до оподаткування (прибуток), визначеному у фінансовій 

звітності у розмірі 206 217 тис. грн., Товариство  має від’ємне значення податку на прибуток станом на 31.12.2018 

року у розмірі  – 182 519 тис. грн.  попередніх минулих років. Відстрочений податковий актив Товариством не 

визнається в рамках фінансової звітності тому, що відсутня впевненість щодо відшкодування податку в наступному 

фінансовому році. 

6.14. Оренда 

Протягом 2018 року Товариство орендувало приміщення офісу та складу. Витрати на операційну оренду за  

2018 рік склали 238 тис. грн., які відображені у складі адміністративних витрат, ряд 2130 Звіту про фінансові 

результати. Доходи від наданих активів в операційну оренду в 2018 та 2017 роках складають 10 084 тис. грн. та 

3698 тис. грн. відповідно, про що наведена інформація в п. 6.9 Приміток. 

6.15. Рух грошових коштів 

Рух грошових коштів Товариства у 2018 році порівняно з попереднім періодом суттєво скоротився з причини 

арешту банківських рахунків. 
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Надходження коштів представлені коштами в погашення кредитної заборгованості позичальників банку (ряд. 3095 

Звіту про рух коштів). 

Списання коштів відбувається примусово державними  та приватними виконавцями в погашення зобов’язань 

Товариства перед вкладниками банку (ряд. 3190 Звіту про рух грошових коштів).  

Порівняння обсягів руху коштів наведено в таблиці. 

 

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 118 3 887 

  Повернення податків і зборів 3005     

    у тому числі податку на додану вартість 3006     

  Цільового фінансування 3010     

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 29 2640 

Надходження від повернення авансів  3020 8 101 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних 

рахунках 

3025 4 19 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, 

пені) 
3035   1 

Надходження від отримання роялті, авторських 

винагород 
3045     

Інші надходження 3095 26 174 166 180 

Витрачання на оплату:       

  Товарів (робіт, послуг) 3100 (301) (1 804) 

  Праці 3105 (654) (6 523) 

  Відрахувань на соціальні заходи 3110 (211) (3 135) 

  Зобов’язань із податків і зборів 3115 (157) (1 603) 

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших 

податків і зборів 
3118     

Витрачання на оплату авансів 3135   (9 677) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140   (280) 

Інші витрачання 3190 (24 536) (145 638) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 474 4 168 

Залишок коштів на кінець року 3415 9627 9 153 

7. Розкриття іншої інформації 

7.1 Умовні зобов'язання. 

7.1.1. Судові позови 

Проти Товариства клієнтами ПАТ «УКР/ІН/БАНК» подані судові позови про стягнення заборгованості за 

депозитними вкладами. Станом на 31.12.2018 року сума позовів, пред’явлених до  виконання шляхом примусового 

стягнення коштів з банківських рахунків Товариства складає 26 212 тис.грн.. Керівництво Товариства вважає, що 

оскільки заборгованість за депозитними вкладами визнана в балансі, істотних додаткових витрат не виникне. 

7.1.2. Оподаткування 

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один 

варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої 

податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть 

сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що 
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Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на 

вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. Сума 

податкового зобов’язання Товариства складає 31 126 тис. грн. та не сплачується з причини арештів банківських 

рахунків. При несвоєчасній сплати основного зобов’язання податковими органами застосовуються фінансові 

санкції у вигляді штрафів та пені. Розмір санкцій залежить від дати оплати зобов’язання та не може бути з 

упевненістю розрахований завчасно.  Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами 

протягом трьох років. 

7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що 

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

вартістю в ході звичайної діяльності Товариства. 

 Незважаючи на визнання незаконними рішення НБУ та ФГВФО про визнання ПАТ «УКР/ІН/БАНК» 

неплатоспроможним, відкликання банківської ліцензії та початок процедури ліквідації,  та незважаючи на те, що ПАТ 

«УКР/ІН/КОМ» прийняв на себе права та обов’язки банку, окремі великі боржники оскаржують у судовому порядку 

законність визнання правонаступництва ПАТ «УКР/ІН/КОМ». Рішеннями у справі №910/7828/17 та №910/8117/17 

встановлено, що ПАТ «УКР/ІН/КОМ» не є законним правонаступником ПАТ «УКРІНБАНК». Проте, існують інші 

рішення судів апеляційної та касаційної інстанцій, у яких суди прийшли до протилежного висновку і вважають 

Товариство правонаступником банку. Таким чином, наявна правова проблема, яка істотно впливає на ступінь 

повернення активів. 

            Виходячи із ситуації, у 2018 році Керівництво Товариства прийняло рішення про зміну моделі бізнесу 

та перекласифікацію дебіторської заборгованості, що є залишком кредитного портфелю банку на таку, погашення якої 

очікується переважно шляхом продажу.  

 Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які 

наявні на дату балансу. Враховуючи припущення/ наміри, що дана дебіторська заборгованість буде погашена 

протягом 2019 року, на думку керівництва Товариства, виходячи з наявних обставин та інформації, кредитний ризик 

для даного фінансового активу Товариством визначений як дуже низький, тому кредитний збиток не був визнаний 

при оцінці цих активів.  

 Очікувані кредитні збитки під інші фінансові активи складають 68 515 тис.грн. 

7.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони 

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

Клименко В.О., голова наглядової ради; 

Ільюченко А.М., голова правління 

Убєйвовк О.С., Заступник голови правління 

Алексійчук М.М., член правління 

Богушко В.О., член правління 

Мартиненко О.О., член правління 

Івушкін П.Ю., член правління 

ТОВ Ахтіар-2018, дочірнє підприємство 

Тов Казань-2018, дочірнє підприємство 

ТОВ Княжа-2018, дочірнє підприємство 

Товариство у 2018 році не мало операцій з пов’язаними сторонами, крім виплати заробітної плати 

управлінському персоналу на загальну суму  1038 тис.грн. 

7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками 

 Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим елементом 

її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на 
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мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний 

контроль має на меті забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації 

операційних і юридичних ризиків.  

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з фінансовими ризиками і вартість чистих 

активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та 

об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких 

фінансових ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. 

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

Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням 

встановлених обмежень та політики управління ризиками. 

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, 

кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його 

пом’якшення.  

7.3.1. Кредитний ризик 

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

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

таким фінансовим інструментам, як поточні рахунки в банках, облігації, дебіторська заборгованість (в т.ч. 

кредитний портфель банку). 

Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого 

використовуються доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.  

Станом на 31.12.2018 р. кредитний ризик по фінансовим активам, що оцінюються за амортизованою 

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

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

Щодо поточних рахунків 

При визначенні рівня кредитного ризику фінансового активу у вигляді грошових коштів на поточних 

банківських рахунках враховуються рейтинги надійності банків, що розміщуються на загальнодоступних 

фінансових сайтах.  Товариство має залишки коштів на рахунках у таких банках: ПАТ "КБ "ГЛОБУС", ПАТ 

"БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", м.Київ,  ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", м.Дніпропетровськ, ПАТ 

"МЕГАБАНК", м.Харків, ПАТ "МІСТО БАНК", м.Київ, ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", м.Київ, 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "СБЕРБАНК", м.Київ, ПАТ "ТАСКОМБАНК", м.Київ. Аналіз рейтингів засвідчив 

достатню кредитоспроможність банків та стабільний прогноз. Враховуючи короткочасність розміщення коштів на 

поточних рахунках внаслідок їх примусового списання, кредитний ризик визначений Товариством як дуже низький, 

сума збитку від знецінення визначена на рівні 0. 

https://minfin.com.ua/ua/banks/rating/ 

http://www.credit-rating.ua/ua/rate_history 

 

Щодо облігацій внутрішньої державної позики 

 

В наявності у Товариства є облігації внутрішньої державної позики  сер. UA4000186159 номіналом 1000 грн. у 

кількості 28 259 штук та сер. UA4000185557 номіналом 1000 грн. у кількості 4281 шт. з терміном погашення 

14.08.2019 та 22.07.2019 р. відповідно. 

Данні цінні папери мають характеристику довгострокових державних боргових зобов’язань. Очікуваний 

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

Облігації внутрішньої державної позики характеризуються високою ліквідністю на ринку цінних паперів 

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

Міністерство фінансів гарантує своєчасне погашення та виплату за облігаціями внутрішнього державного 

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

 

За опублікованими даними рейтингових компаній, оприлюднених на сайті Міністерства фінансів України  

станом на 31 грудня 2018 року, кредитні рейтинги боргових зобов’язань є наступними 

(https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/Кредитні%20рейтинги_20.04.2018.pdf): 

https://minfin.com.ua/ua/banks/rating/
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Данні цінні папери мають характеристику довгострокових в національній валюті та мають рейтинг В- та Саа2 з 

прогнозом стабільний.  

Облігації внутрішньої державної позики характеризуються високою ліквідністю на ринку цінних паперів 

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

Міністерство фінансів гарантує своєчасне погашення та виплату за облігаціями внутрішнього державного 

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

 

Щодо кредитного портфелу ПАТ «УКРІНБАНК» 

Станом на 31.12.2018 року в активах Товариства є залишок кредитного портфелю, що був прийнятий на баланс 

Товариства при трансформації балансу банку. Товариство стягує кошти з боржників на правах правонаступника 

банку. 

Термін виконання зобов’язання за більшістю активів портфелю є простроченим, сформовано резерв сумнівних 

боргів.  Зобов’язання боржниками по сплаті основного боргу та відсотків добровільно не виконуються. 

Погашення кредитів відбувається переважно шляхом їх продажу (відступлення права вимоги до боржника) третім 

особам – фінансовим компаніям, шляхом примусового виконання через рішення суду, шляхом заліку зустрічних 

вимог за зобов’язаннями банку перед вкладниками. 

Інформація щодо вартості кредитного портфелю: 

 

 31.12.2017 31.12.2018 

Сума основного боргу 2 093 603 1 415 859 

Сума несплачених відсотків 302 407 182 483 

Інші нараховані доходи по кредиту 8 061 8 061 

Резерв сумнівних боргів (резерв 

кредитних збитків) 

(810 800)  

Чиста вартість активу 1 593 271 1 606 402 

 

Товариство прийняло рішення щодо перекласифікації активів кредитного портфелю з 01.01.2018 року. На 

індивідуальній основі відібрані активи, що призначені для продажу   з обліком їх за справедливою вартістю. 

Грн. 

  

31.12.20

17 

резерв 

на 

31.12.2017 

за 

справедливою 

вартістю 

амортизов

ана 

31.12.2018 

за 

справедливою 

вартістю 

31.12.2018 за 

амортизованою 

вартістю 

Усього 

кредитний 

2 404 

070 975,87 

1 786 

404 030,02 

1 606 402 

461,64 

797 668 

514,23 

1 606 402 

461,64 

0 

Рейтинг

ове 

агентст

во 

Рейтинг боргових зобов’язань 

в іноземній валюті 

Рейтинг боргових 

зобов’язань в національній 

валюті 

Прогноз Дата 

рейтингової дії 

Довгостро

кові 

зобов’язан

ня 

Короткостро

кові 

зобов’язання 

Довгострок

ові 

зобов’язан

ня 

Короткост

рокові 

зобов’язан

н 

«Fitch 

Ratings» 

(Fitch) 

В- В В- В Стабільн

ий 

27 жовтня 2017 

р. – підтверджено 

рейтинг та прогноз  

“Standar

t & Poor’s 

(S&P) 

В- В В- В Стабільн

ий 

20 квітня 2018 р. 

– підтверджено 

рейтинг та прогноз  

“Moody

’s Investors 

Service” 

(Moody’s) 

Саа2/Са - Саа2 - Позитив

ний 

25 серпня 2017 

р. – підвищено 

рейтинг та змінено 

прогноз  
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портфель 

377111, 

Расчеты с 

другими 

дебиторами в 

национальной 

валюте 

(кредиты) 

2 093 

602 914,31 

1 786 

404 030,02 

1 415 858 

838,69 

677 744 

075,62 

1 415 858 

838,69 

0 

373111, 

Расчеты по 

начисленным 

доходам в 

нац валюте 

302 407 

194,99 

182 482 

756,38 

119 924 

438,61 

182 482 

756,38 

0 

373251, 

Расчеты по 

начисленным 

доходам 

прочие 

8 060 

866,57 

8 060 

866,57 

0,00 8 060 

866,57 

0 

 

Протягом 2018 року: 

Списано безнадійну кредитну заборгованість за рахунок сформованого резерву – 507 870 тис.грн. 

Погашено грошовими коштами – 16 115 тис.грн. 

Продано фінансовим компаніям – 69 966 тис. грн. 

Погашено заліком з депозитами – 203 718 тис.грн.  

  

До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить: 

- встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах; 

- диверсифікацію структури активів; 

- аналіз платоспроможності контрагентів; 

- здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої дебіторської 

заборгованості. 

 

7.3.2. Ринковий ризик 

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

інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший 

ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, 

зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на 

ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти. 

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 

інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику 

чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового 

інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими 

здійснюються операції на ринку. 

Основним методом пом’якшення ринкового та цінового ризику Товариство використовує формування резерву 

сумнівних боргів. Так, під портфель цінних паперів вартістю 775 тис. грн. сформовано резерв у розмірі 720,00 тис. 

грн.  

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

інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. 

Товариство не обліковує активи в іноземних валютах. 

7.3.3. Ризик ліквідності  

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із 

фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. 
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Ризик ліквідності Товариства пов’язаний з неможливістю виконувати поточні зобов’язання у зв’язку з арештом 

банківських рахунків.  

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує 

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

також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 

Зобов’язання Товариства виконуються із залученням фінансових посередників.  

7.4. Управління капіталом 

Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і реалізації 

управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням капіталу з різноманітних джерел, а також 

забезпеченням ефективного його використання у діяльності Товариства. Ключові питання та поточні рішення, що 

впливають на обсяг і структуру капіталу, а також джерела його формування, розглядаються управлінським 

персоналом. Механізм управління капіталом передбачає чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а 

також контроль за їх дотриманням у звітному періоді; удосконалення методики визначення й аналізу використання 

усіх видів капіталу; розроблення загальної стратегії управління капіталом. 

Управлінський персонал здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного періоду. При цьому 

проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та можливі ризики. На основі отриманих висновків 

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

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

зміни структури капіталу. Система управління капіталом може коригуватись з урахуванням змін в операційному 

середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку. 

Управління капіталом Товариства  спрямовано на досягнення наступних цілей: 

 зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало 

дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; 

 забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги 

Товариства, що відповідають рівню ризику; 

  дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства 

функціонувати в якості безперервного діючого підприємства.  

 

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

відображеного в балансі. 

 

 

31.12.2017  31.12.2018 

 Власний капітал -550 744 -215 644 

Зареєстрований (пайовий) капітал 620 000 620 000 

Капітал у дооцінках 66 870 193 915 

 Емісійний дохід 12 12 

Резервний капітал 55 886 55 886 

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) -1 293 512 -1 085 457 

Неоплачений капітал     

Вилучений капітал      

Від’ємне значення власного капіталу скоротилося станом на 31.12.2018 р. порівняно з попереднім звітним 

періодом на 335 100 тис. грн.. Товариство провело дооцінку групи основних засобів «Будівлі та споруди» з метою 

приведення їх балансової вартості до ринкових цін. Зростання капіталу у дооцінках складає 127 045 тис. грн. 

Зменшення значення непокритого  збитку 208 055 тис. грн. досягнуто завдяки одержаним доходам від продажу 

кредитного портфелю та розформуванню раніше сформованих резервів під погашену кредитну заборгованість. 
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7.5. Події після Балансу 

7.5.1. У 2019 році спливає термін ліквідації банків у стані припинення, в яких у Товариства були розміщені грошові 

кошти. Якщо термін ліквідації банків не буде продовжений, активи підлягає списанню за рахунок сформованого 

резерву (100%). Дана операція не матиме впливу на показники фінансової звітності. 

7.5.2. Після звітної дати Товариством оприбутковано на баланс нерухоме майно, що набуте як предмет застави зв 

кредитними договорами, три об’єкти на загальну суму 6 969 тис.грн., за рахунок чого зменшено  заборгованість по 

кредитному портфелю. 

7.5.3. Після звітної дати 31.12.2018 р. сума погашених зобов’язань перед вкладниками банку склала 88 468 тис. 

грн., у тому числі шляхом заліку зустрічних однорідних вимог. 

Події після звітної дати не передбачають коригувань у фінансовій звітності станом на 31.12.2018р. 

XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ ААН "СейЯ-Кiрш-аудит" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

24263164 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

Україна  01033, м.Київ, вул. Ciм'ї 

Прахових, 27, оф. 5 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

1525 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) Аудиторський звiт наданий для 

власникiв цiнних паперiв, 

керiвництва ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА 

КОМПАНIЯ" (надалi ПАТ 

"УКР/IН/КОМ" або Товариство), 

Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку України 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 2201/19, дата: 22.01.2019 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 29.03.2019, дата 

закінчення: 05.04.2019 

11 Дата аудиторського звіту 05.04.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

120 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

Роздiл 1. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
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ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi компанiї ПАТ "УКР/IН/КОМ", що складається зi звiту про 

фiнансовий стан на 31 грудня 2018р., та звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi 

та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової 

звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфi "Основа для 

думки iз застереженням", фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах  фiнансовий стан ПАТ "УКР/IН/КОМ",  на 31 грудня 2018р., її фiнансовi результати i 

грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ). 

 

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 

 

Розмiр власного капiталу Товариства менше розмiру статутного капiталу, чим порушена вимога ст. 155 

Цивiльного кодексу України. 

 

Зобов'язання перед бюджетом з ПДВ у розмiрi 18 млн. грн. та за мiсцевими податками станом на 

31.12.2018р. у розмiрi 12,5 млн. грн. своєчасно Товариством не погашаються у зв'язку з блокуванням 

банкiвських рахункiв. В результатi цього ПАТ "УКР/IН/КОМ" має суттєвi ризики нарахування 

штрафних санкцiй та пенi за несвоєчасне погашення податкових зобов'язань, що вплине на показники 

результатiв дiяльностi Товариства. 

 

Зобов'язання перед Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб у розмiрi 1,7 млрд. грн. та розмiр 

грошових коштiв у розмiрi 9,6 млн. грн. неможливо пiдтвердити актами звiряння, тому є суттєва 

невизначенiсть стосовно цих статей фiнансової звiтностi станом на 31.12.2018р. 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно 

з МСА викладено в Роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми 

є незалежними по вiдношенню до Товариства, згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з 

Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними 

законодавством України до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з 

етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.  

 

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх 

як основи для нашої думки. 

 

СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНIСТЬ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТI ДIЯЛЬНОСТI 

 

Результатом дiяльностi ПАТ "УКР/IН/КОМ" в 2018 роцi є отримання прибутку у розмiрi         206 

217 тис. грн., але загальний розмiр непокритого збитку Товариства станом на 31.12.2018р. складає 1 

085 457 тис. грн. 

 

В результатi того, що Товариство має низку судових справ пiсля прийнятої Правлiнням Нацiонального 

банку України (далi - НБУ) постанови № 934 "Про вiднесення Публiчного акцiонерного товариства 

"УКРIНБАНК" до категорiї неплатоспроможних", остаточне рiшення по яким ще не прийнято, 

банкiвськi рахунки ПАТ "УКР/IН/КОМ" є заблокованими. Даний факт негативно впливає на 

фiнансовий стан Товариства, результати його дiяльностi та перспективи розвитку. Як зазначено в п 2.4 

роздiлу 2 Примiток до фiнансової звiтностi, цi подiї або умови разом iз iншими питаннями, наведеними 

в цьому роздiлi  Примiток до фiнансової звiтностi, вказують, що iснує суттєва невизначенiсть, що 

може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi. Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано. 
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IНФОРМАЦIЯ, ЩО НЕ Є ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ ТА ЗВIТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя складається з 

iнформацiї, яка мiститься в звiтi з корпоративного управлiння, але не мiстить фiнансової звiтностi та 

нашого звiту аудитора щодо неї. 

 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок 

з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової 

звiтностi, нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи 

iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 

отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве 

викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве 

викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких 

фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДIЛЕНО 

НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ  

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi, 

вiдповiдно до МСФЗ, та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає 

потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 

викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi 

Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, 

питання безперервностi дiяльностi та використовуючи припущення про таку безперервнiсть дiяльностi 

як основу для бухгалтерського облiку. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть 

вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства. 

 

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить 

суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу 

думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, 

проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення 

можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 

сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, 

що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 

 

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний 

скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  

 

Крiм того, ми:  

 

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 

чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також 

отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для 

нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для 

викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi 

пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 
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o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi 

системи внутрiшнього контролю; 

 

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i 

вiдповiдного розкриття iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

 

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про 

безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських 

доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд 

значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо 

висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi 

аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття 

iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. 

 

 o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її 

складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований 

обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки 

заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 

вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi 

могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це 

застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ 

 

Аудиторська перевiрка виконана ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ     

"ААН "СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ", яке внесено до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв за номером 

1525.   

 

Код ЄДРПОУ 24263164. 

 

ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ" зареєстроване 29.03.1996 р. Московською районною державною 

адмiнiстрацiєю м. Києва.  

 

Мiсцезнаходження ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ": 01033, м. Київ, вул. Сiм'ї Прахових, 27,  оф. 5, 

тел./факс 289-53-80, 289-55-64. 

 

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0570, видане АПУ вiдповiдно до рiшення  № 

319/4 вiд 24.12.2015р. (чинне до 31.12.2020р.). 

 

Аудит фiнансової звiтностi здiйснювався аудиторською групою у складi 5-ти осiб пiд керiвництвом 

незалежного аудитора Зацерковної Т.М. (номер в Реєстрi аудиторiв 100857).    
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XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом 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 

06.04.2018 06.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

15.05.2018 17.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

30.05.2018 30.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

30.05.2018 30.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

26.07.2018 27.07.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

 


