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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Iльюченко А.М. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05839888 

4. Місцезнаходження: 93404, Україна, Луганська обл., Сєвєродонецьк, Сметанiна, буд. 3-А 

5. Міжміський код, телефон та факс: +38(044) 390-52-71, +38(044) 390-52-71 

6. Адреса електронної пошти: office@ukrinkom.com.ua 

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

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

наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 29.04.2020, Затвердити рiчну iнформацiю 

ПАТ "УКР/IН/КОМ" за 2019 рiк 

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

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

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

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

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

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

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

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

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

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

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://ukrinkom.com.ua/regulyarna-inf

ormatsiya/ 06.05.2020 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

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

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

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

посадовим особам емітента в разі їх звільнення 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 емітента X 

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

емітента X 

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

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



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

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

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

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

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

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

пакета акцій  

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

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

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

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

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

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

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

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

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента 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 про вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

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

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації  

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  

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: 

46. Примiтки: 

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. Проти Товариства клiєнтами ПАТ 

"УКР/IН/КОМ" поданi судовi позови про стягнення заборгованостi за депозитними вкладами. 

Станом на 31.12.2019 року сума позовiв, пред'явлених до виконання шляхом примусового 

стягнення коштiв з банкiвських рахункiв Товариства визнана в балансi. . Керiвництво 

Товариства вважає, що оскiльки заборгованiсть за депозитними вкладами визнана в балансi, 

iстотних додаткових витрат не виникне 5. У звiтному перiодi не вiдбувалася змiна акцiонерiв, 

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

пороговому значенню пакета акцiй. 6. Цiльовi облiгацiї не випускались, iншi цiннi папери не 

випускалися, борговi цiннi папери у звiтному перiодi не випускались, у звiтному перiодi не 



вiдбувалося придбання Товариством власних акцiй. 7. 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. 8. У звiтному перiодi 

дивiденди не виплачувалися. 9. Обсяги виробництва та реалiзацiї продукцiї, собiвартiсть 

продукцiї вiдсутнi. 10. Правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у звiтному перiодi 

не вчинялися. 11. 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.   

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА 

КОМПАНIЯ" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

  

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 

 АТ "ПРИВАТБАНК", м.Київ, МФО 305299 

2) IBAN 

 UA893052990000026000026807462 

3) поточний рахунок 

 UA893052990000026000026807462 

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

рахунком у іноземній валюті 

 , МФО  

5) IBAN 

  

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  

 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 корпоративного секретаря (для акціонерних товариств) 

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 

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, 91011, Луганська обл., Ленiнський р-н, Луганськ, КВАРТАЛ АЛЄКСЄЄВА, 

будинок 13 

3) Опис 

 не здiйснює дiяльностi 



 

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 - 20 осiб, позаштатних 

працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом не має. Фонд оплати працi - 2 542 тис. грн.. 

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв 

операцiйним потребам за 2019р. - 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. 

 

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 дотримання 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 

очiкуваних збиткiв  - в межах принципу обачностi застосовується шляхом вiдображення в 

бухгалтерському облiку за рахунками витрат сум нарахованих резервiв пiд можливi втрати вiд 

знецiнення активiв. У фiнансовiй звiтностi вартiсть таких активiв вiдображається за мiнусом сум 

нарахованих пiд них резервiв очiкуваних збиткiв. Порядок визначення сум резервiв та перiод їх 

нарахування визначається в залежностi вiд виду активу. Списання безнадiйної заборгованостi 

здiйснюється згiдно нормативно-правових актiв та Податкового кодексу України, або за рахунок 

сформованого резерву очiкуваних збиткiв 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 

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 надходжень вiд погашення кредитної 

заборгованостi, виданих в 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 01.01.2020 року складають 244 590 тис.грн., iнвестицiйна нерухомiсть 107 973 

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 дiяльнiсть та проводить операцiї на територiї Українi i тому має 

вiдповiдати вимогам податкового законодавства України. Для української системи 

оподаткування характерним є наявнiсть чисельних податкiв, якi регламентованi дiючим 

законодавством, яке в свою чергу постiйно зазнає змiн, може застосовуватися ретроспективно, 

мати рiзне тлумачення, а в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя 

стосовно тлумачення податкового законодавства на мiсцевому, обласному i державному рiвнi, 

мiж податковими адмiнiстрацiями, а також мiж Мiнiстерством фiнансiв та iншими державними 

органами. Податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку контролюючих органiв, якi 

керуючись дiючим законодавством в разi виявлення порушень дiючого законодавства, мають 

право застосовувати  штрафнi санкцiї, нараховувати та стягувати пеню. Звiтний податковий 

2019 рiк залишається вiдкритим для податкових перевiрок протягом трьох наступних 

календарних рокiв, однак 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  

контролюiчi органи можуть мати iнше тлумачення зазначених вище положень чи нормативних 

актiв. 

 

 

 

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 2020 рiк полiпшення фiнансового стану за рахунок збiльшення грошового 

потоку вiд погашення дебiторської  заборгованостi та надходжень вiд здачi в оренду 

примiщень. 

 

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. 

 

Наглядова рада Голова Наглядової ради, члени 

Наглядової ради 

Клименко Володимир Олександрович - 

Голова Наглядової ради  

Желiховський Юрiй Васильович - Член 

Наглядової ради 

Вовченко Сергiй Миколайович - Член 

Наглядової ради 

Єрьомiн Олександр Юрiйович - Член 

Наглядової ради 

Шакун Василь Iванович - Член 

Наглядової ради 

 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

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

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Наглядової ради 
Клименко Володимир 

Олександрович 
1958 Повна вища 43 

ПАТ "УКРIНБАНК", 

05839888, Голова Правлiння 

22.04.2019, до 

переобрання 

Опис: 
Винагорода не виплачувалася. За останнi п'ять рокiв обiймав посади: Голова Правлiння ПАТ "УКРIНБАНК", Перший заступник Голови правлiння 

АБ "БРОКБIЗНЕСБАНК". 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.  

2 

член Наглядової ради 
Желiховськй Юрiй 

Васильович 
1958 Повна вища 43 

Тернопiльська обласна 

державна адмiнiстрацiя, 

00022622, Начальник 

управлiння регiональної 

мережi 

19.04.2019, до 

переобрання 

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 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.  

3 

член Наглядової ради 
Вовченко Сергiй 

Миколайович 
1959 Повна вища 36 

ПрАТ "Молочний альянс", 

34480442, Голова Наглядової 

ради 

19.04.2019, до 

переобрання 

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.  

4 

член Наглядової ради 
Єрьомiн Олександр 

Юрiйович 
1972 Повна вища 25 

МДО <ИМОН 

ИНТЕРНЕШНЛ>, 

Генеральний директор 

19.04.2019, до 

переобрання 

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.  



5 

член Наглядової ради Шакун Василь Iванович 1947 Повна вища 58 

Нацiональна академiя 

внутрiшнiх справ України, 

08751177, Професор кафедри 

кримiнального права 

19.04.2019, до 

переобрання 

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.  

6 

Голова Правлiння Iльюченко Алла Миколаївна 1964 Повна вища 38 

ПАТ "УКРIНБАНК", 

05839888, директор 

Департаменту внутрiшнього 

аудиту 

13.07.2016, до 

переобрання 

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.  

7 

Заступник Голови 

Правлiння 

Убєйвовк Олександр 

Сергiйович 
1958 Повна вища 42 

ПАТ "УКРIНБАНК", 

05839888, начальник 

Управлiння справами 

13.07.2016, до 

переобрання 

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.  

8 

член Правлiння Богушко Олексiй Вiкторович 1976 Повна вища 24 
ТОВ "Де Рiгоре Юре", 

Директор 

20.07.2017, до 

переобрання 

Опис: 
Винагорода не виплачувалася. За останнi п'ять рокiв обiймав посади: директор ТОВ "Де Рiгоре Юрес", 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.  

9 

член Правлiння 
Алексiйчук Микола 

Миколайович 
1960 Повна вища 37 

ПАТ "УКР/IН/КОМ", 

05839888, директор 

Департаменту безпеки 

20.07.2017, до 

переобрання 

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.  



10 

Головний бухгалтер 
Антошко Свiтлана 

Олександрiвна 
1973 Повна вища 21 

ПАТ "УКР/IН/КОМ", 

05839888, Головний 

бухгалтер 

26.07.2018, до 

переобрання 

Опис: 
Винагорода виплачувалася згiдно штатного розкладу. За останнi п'ять рокiв обiймала посади: заступник начальник управлiння органiзацiї роботи 

банкiвської мережi ПАТ "БРОКБIЗНЕСБАНК". 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.  

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова Наглядової ради Клименко Володимир Олександрович 41 531 45

6 549 

66,98622 41 531 456 549 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 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 

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 2020 рiк полiпшення фiнансового стану за рахунок погашення 

дебiторської заборгованостi i збiльшення доходiв вiд оренди 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
За результатами своєї дiяльностi в 2020 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 
 

 

Показники 

(формула для розрахунку)  на 

31.12.2019 

 року Примiтки: 

(теоретичне значення) 

  Значення  

Розрахунок 

 (тис. грн.)  

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) 

ф.1 р. 1195/ф.1 р. 1695  0,8 1,0-2,0 

  1825091/2279115  

 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) станом на 31.12.2019 року дорiвнює 0,8. Цей 

показник свiдчить про достатню спроможнiсть покриття своїх боргiв на протязi звiтного перiоду 

за рахунок мобiлiзацiї коштiв. Даний коефiцiєнт наближений до нормативного та має динамiку 

до покращення, що пiдтверджеється аудиторським висновком за звiтний перiод. 

 

 

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 

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 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 19.04.2019 

Кворум зборів 81,83 

Опис Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

"УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" вiд 19.04.2019 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 2018 рiк. Прийняте 

рiшення: "Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк.". 

 

5. Розгляд висновкiв зовнiшнього (незалежного) аудитора та затвердження 



заходiв за результатами розгляду висновкiв зовнiшнього аудиту. Прийняте 

рiшення: "Висновки зовнiшнього (незалежного) аудитора прийняти до вiдома. 

Затвердити заходи за результатами розгляду висновкiв зовнiшнього аудиту". 

 

6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2018 рiк. Прийняте рiшення: 

"Прибуток, отриманий у 2018 роцi, направити на покриття збиткiв минулих 

перiодiв". 

 

7. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати роботи за 2018 

рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийняте рiшення: 

"Затвердити звiт Наглядової ради про результати дiяльностi у 2018 роцi. Визнати 

дiяльнiсть Наглядової ради Товариства у 2018 роцi такою, що вiдповiдає метi та 

цiлям дiяльностi Товариства". 

 

8. Розгляд звiту Правлiння Товариства про результати роботи за 2018 рiк та 

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Прийняте рiшення: "Затвердити 

звiт Правлiння про результати дiяльностi у 2018 роцi. Визнати дiяльнiсть 

Правлiння Товариства у 2018 роцi такою, що вiдповiдає метi та цiлям дiяльностi 

Товариства". 

 

9. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення 

за наслiдками його розгляду та затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї  

Товариства за 2018 рiк. Прийняте рiшення: "Iнформацiю щодо дiяльностi 

Ревiзiйної комiсiї Товариства в 2018 роцi прийняти до вiдома. Затвердити 

висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк".  

 

10. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв 

Ревiзiйної комiсiї. Прийняте рiшення: "Припинити повноваження Голови та 

членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства". 

 

11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. Прийняте рiшення: "Враховуючи, що 

вiдповiдно до ч.4 ст. 42 ЗУ "Про акцiонернi товариства" обраними вважаться тi 

кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з 

iншими кандидатами, до складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "УКР/IН/КОМ" обранi: 

1. ВIВЧАР МАРIЯ ПЕТРIВНА; 

2. ГОРЕЛЬКО ТЕТЯНА АНАТОЛIЇВНА; 

3. ОВСIЄНКО МАРИНА ПАНТЕЛЕЙМОНIВНА". 

 

12. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв 

Наглядової ради. Прийняте рiшення: "Припинити повноваження Голови та членiв 

Наглядової ради Товариства". 

 

13. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових 

договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, 

встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 

пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Прийняте рiшення: 

"Обрати членами Наглядової ради ПАТ "УКР/IН/КОМ": 

" КЛИМЕНКА ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА (акцiонер ПАТ 

"УКР/IН/КОМ"); 

" ШАКУНА ВАСИЛЯ IВАНОВИЧА (незалежний член Наглядової ради); 

" ВОВЧЕНКО СЕРГIЙ МИКОЛАЙОВИЧ (незалежний член Наглядової 

ради); 

" ЄРЬОМIНА ОЛЕКСАНДРА ЮРIЙОВИЧА (незалежний член Наглядової 

ради); 

" ЖЕЛIХОВСЬКОГО ЮРIЯ ВАСИЛЬОВИЧА (незалежний член Наглядової 



ради). 

Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та 

членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правлiння (або особу, яка 

здiйснює (виконує) обов'язки Голови Правлiння) на пiдписання договорiв 

(контрактiв) з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких 

затверджено Загальними зборами акцiонерiв Товариства. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 20.12.2019 

Кворум зборів 81,81 

Опис Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

"УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" вiд 20.12.2019 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 Олена Миколаївна, Волкова Надiя Василiвна, Галко Євген 

Володимирович. 

 

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. Призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для проведення 

аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк, 

визначення умов договору, що укладатиметься з таким суб'єктом аудиторської 

дiяльностi, встановлення розмiру оплати його послуг. 

Прийняте рiшення: 

Обрати суб'єктом аудиторської дiяльностi (аудиторську фiрму)  для надання 

послуг з аудиту фiнансової звiтностi Товариства (для проведення аудиторської 

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

аудиторську фiрму, яка вiдповiдає вимогам, встановленим чинним 

законодавством, та включена до вiдповiдного роздiлу Реєстру аудиторiв та 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi, а саме: Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "ЗЕЛЛЕР", Свiдоцтво про внесення до 

Реєстру № 2904, прийняте рiшенням Аудиторської палати України № 109 вiд 

23.04.2002 року, керiвник  Ганенко Андрiй Васильович. Затвердити умови 

договору, що укладатиметься з вказаним суб'єктом аудиторської дiяльностi, та 

встановити розмiр оплати його послуг згiдно з проектом вказаного договору, 

наданим на даних позачергових Загальних зборах. 

 

5. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства з публiчного акцiонерного 



товариства на приватне акцiонерне товариство та змiну найменування 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 

IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ". 

Прийняте рiшення: 

Змiнити тип ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 

IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" з публiчного акцiонерного товариства на приватне 

акцiонерне товариство.  

Змiнити  найменування  Товариства  з  ПУБЛIЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ  

ТОВАРИСТВО  "УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ"  на 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ". 

Визначити найменування Товариства українською мовою: повне - АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ", скорочене - АТ 

"УКР/IН/КОМ"; росiйською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"УКРИНСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", скорочене - АТ 

"УКР/ИН/КОМ"; англiйською мовою: JOINT-STOCK COMPANY "UKRAINIAN 

INNOVATIVE COMPANY", скорочене - JSC "UKR/IN/KOM". 

Внести змiни щодо найменування Товариства до Єдиного державного реєстру 

юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Доручити 

Головi Правлiння Товариства або iншiй уповноваженiй ним особi провести всi 

необхiднi дiї для внесення вiдповiдних змiн до Єдиного державного реєстру 

юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань, а також 

даних iнших державних органiв та установ, уповноважити його пiдписувати всi 

необхiднi для цього документи. 

 

6. Прийняття рiшення про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом 

затвердження його в новiй редакцiї, пов'язаних в тому числi iз змiною типу 

Товариства, найменування Товариства та приведенням у вiдповiднiсть iз нормами 

Закону України "Про акцiонернi товариства" для приватних акцiонерних 

товариств.  

Прийняте рiшення: 

Внести змiни до Статуту Товариства, пов'язанi в тому числi iз змiною типу 

Товариства, найменуванням Товариства та приведенням у вiдповiднiсть iз 

нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" для приватних акцiонерних 

товариств, запропонованi Наглядовою радою Товариства, шляхом затвердження 

його в новiй редакцiї згiдно проекту, запропонованого Наглядовою радою 

Товариства. 

Зокрема, в новiй редакцiї Статуту Товариства викласти стосовно найменування 

Товариства: українською мовою: повне - АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ", скорочене - АТ "УКР/IН/КОМ"; 

росiйською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УКРИНСКАЯ 

ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", скорочене - АТ "УКР/ИН/КОМ"; 

англiйською мовою: JOINT-STOCK COMPANY "UKRAINIAN INNOVATIVE 

COMPANY", скорочене - JSC "UKR/IN/KOM; стосовно типу Товариства,: "Тип 

акцiонерного товариства - приватне." 

Затвердити нову редакцiю Статуту АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" згiдно проекту, запропонованого 

Наглядовою радою Товариства. 

Уповноважити Голову Правлiння Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" 

та доручити Головi Правлiння Товариства або iншiй уповноваженiй ним особi 

провести всi необхiднi дiї для реєстрацiї нової редакцiї Статуту у вiдповiдностi до 

чинного законодавства. 

 

7. Прийняття рiшення про внесення змiн до Положення про Загальнi збори 



акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 

IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ", пов'язаних в тому числi iз змiною типу 

Товариства, найменуванням Товариства та приведенням у вiдповiднiсть iз 

нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" для приватних акцiонерних 

товариств шляхом затвердження його у новiй редакцiї. 

Прийняте рiшення: 

Внести змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" 

шляхом затвердження його у новiй редакцiї. 

Визначити, що нова редакцiя Положення про Загальнi збори акцiонерiв 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" 

набирає чинностi з дня реєстрацiї нової редакцiї Статуту АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ". 

 

8. Прийняття рiшення про внесення змiн до Положення про Наглядову раду 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 

IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ", пов'язаних в тому числi iз змiною типу 

Товариства, найменуванням Товариства та приведенням у вiдповiднiсть iз 

нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" для приватних акцiонерних 

товариств шляхом затвердження його у новiй редакцiї. 

 

Прийняте рiшення: 

Внести змiни до Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" 

шляхом затвердження його у новiй редакцiї. 

Визначити, що нова редакцiя Положення про Наглядову раду АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" набирає чинностi 

з дня реєстрацiї нової редакцiї Статуту АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ". 

 

9. Прийняття рiшення про внесення змiн до Положення про Правлiння 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА 

IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ", пов'язаних в тому числi iз змiною типу 

Товариства, найменуванням Товариства та приведенням у вiдповiднiсть iз 

нормами Закону України "Про акцiонернi товариства" для приватних акцiонерних 

товариств шляхом затвердження його у новiй редакцiї. 

Прийняте рiшення: 

Внести змiни до Положення про Правлiння  ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" шляхом 

затвердження його у новiй редакцiї. 

Визначити, що нова редакцiя Положення про Правлiння АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" набирає чинностi 

з дня реєстрацiї нової редакцiї Статуту АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ".  

 

10. Прийняття рiшення про припинення повноважень голови та членiв 

ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Прийняте рiшення: 

Припинити повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА 

КОМПАНIЯ". 

 

11. Прийняття рiшення про визнання таким, що втратило чиннiсть, 

Положення "Про Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ". 



Прийняте рiшення: 

Визнати таким, що втратило чиннiсть 20 грудня 2019 року,  Положення "Про 

Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

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

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

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
X  

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
X  

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 

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



 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

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

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

- 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

- 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Клименко Володимир Олександрович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

Вовченко Сергiй Миколайович X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

Єрьомiн Олександр Юрiйович X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

Шакун Василь Iванович X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

Желыховський Юрый Васильович X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

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 



прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв, затвердження 

основних напрямкiв дiяльностi Товариства. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) 
Комiтети Наглядової ради не 

створювалися 
 

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

- 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

- 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

 

 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

 
 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 X  



внутрішніх документів акціонерного товариства 

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)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше (запишіть)  

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова Правлiння - 

Iльюченко Алла 

Миколаївна. Заступник 

Голови Правлiння - 

Убєйвовк Олександр 

Сергiйович.Члени 

Правлiння: Богушко 

Олексiй Вiкторович, 

Алексiйчук Микола 

Миколайович. 

Голова Правлiння Товариства без довiреностi дiє вiд iменi 

Товариства, вiдповiдно до рiшень 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. 

 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

 

 

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)  ні 

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови ні так ні ні 



та членів виконавчого органу 

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 

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 додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
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 порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 



фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

товаристві 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так 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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити)  

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  



За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Клименко Володимир 

Олександрович 

 66,98622 

2 Морозов Олексiй Вадимович  9,998642 

 

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 

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
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 

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 

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

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

цього пункту 
 

 

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

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

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 



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; 

Не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, 

вiдсутнi 



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: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.06.2015 49/1/2015 НКЦПФР UA1005321005 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,01 62 000 00

0 000 

620 000 000 100 

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 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

12.06.2015 49/1/2015 UA1005321005 62 000 000 000 620 000 000 62 000 000 000 8 322 082 137 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: 213 316 231 021 0 0 213 316 231 021 

  будівлі та споруди 210 677 229 147 0 0 210 677 229 147 

  машини та обладнання 1 086 252 0 0 1 086 252 

  транспортні засоби 93 93 0 0 93 93 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 1 460 1 529 0 0 1 460 1 529 

2. Невиробничого 

призначення: 
115 286 147 163 0 0 115 286 147 163 

  будівлі та споруди 101 717 133 594 0 0 101 717 133 594 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 13 569 13 569 0 0 13 569 13 569 

Усього 328 602 378 184 0 0 328 602 378 184 

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) 

36 748 -215 644 

Статутний капітал (тис.грн) 620 000 620 000 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

0 0 

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:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 



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 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 29 597 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 710 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 2 248 843 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 2 279 150 X X 

Опис До складу iнших зобов'язань та забезпечень входить розмiр 

заборгованостi по сумам, вiдшкодованим вкладникам ПАТ 

"УКРIНБАНК" в межах гарантованої суми ФГВ ФО та 

заборгованiсть перед вкладниками банку, що утворилася в 

перiод дiяльностi Товариства як бвнкiвської установи в перiод 

дiї процедури лiквiдацiї 

 

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" 

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 

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 "ЗЕЛЛЕР" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31867227 

Місцезнаходження 01033, Україна, Київська обл., Київ, ота 

Руставелi, 31-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 2904 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.04.2002 

Міжміський код та телефон (067) 465-33-44 

Факс  

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Надає всi види аудиторських послуг 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

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: 20 

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): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 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 226 844 244 590 

    первісна вартість 1011 298 095 336 421 

    знос 1012 ( 71 251 ) ( 91 831 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 101 717 133 594 

    первісна вартість 1016 101 717 133 594 

    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 21 879 3 987 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 663 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 350 440 382 834 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 15 9 

Виробничі запаси 1101 15 9 

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 2 642 456 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 2 674 4 311 

    з бюджетом 1135 139 101 

    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 1 887 921 1 796 639 

Поточні фінансові інвестиції 1160 55 55 

Гроші та їх еквіваленти 1165 9 627 1 551 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 9 627 1 551 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 2 

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 36 021 21 967 

Усього за розділом II 1195 1 939 094 1 825 091 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 108 179 107 973 

Баланс 1300 2 397 713 2 315 898 

 

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 193 915 242 983 

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 -1 085 457 -882 133 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 -215 644 36 748 

    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 35 

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 35 

    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 0 194 

    товари, роботи, послуги 1615 2 854 1 140 

    розрахунками з бюджетом 1620 31 128 29 597 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 157 

Доходи майбутніх періодів 1665 2 737 2 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 2 576 638 2 248 025 

Усього за розділом IІІ 1695 2 613 357 2 279 115 

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 2 397 713 2 315 898 

 

Керівник    Iльюченко А.М. 

 

Головний бухгалтер   Антошко С.О. 



КОДИ 

Дата 28.01.2020 

Підприємство 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА 

КОМПАНIЯ" 
за ЄДРПОУ 05839888 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 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 5 835 10 084 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 5 835 10 084 

    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 245 006 114 825 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 5 753 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 25 910 ) ( 36 184 ) 

Витрати на збут 2150 ( 180 ) ( 0 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 637 877 ) ( 234 163 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 -22 519 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 413 126 ) ( 145 438 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 6 242 0 

Інші доходи 2240 622 348 391 312 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 149 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 344 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 11 796 ) ( 39 508 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 203 324 206 217 

    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 203 324 206 217 

    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 49 068 128 883 

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 49 068 128 883 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 49 068 128 883 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 252 392 335 100 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 280 226 

Витрати на оплату праці 2505 2 670 1 854 

Відрахування на соціальні заходи 2510 600 1 766 

Амортизація 2515 4 327 2 112 

Інші операційні витрати 2520 656 090 264 389 

Разом 2550 663 967 270 347 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 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. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство за ЄДРПОУ 05839888 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 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 0 118 

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 24 29 

Надходження від повернення авансів 3020 0 8 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 5 4 

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

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 3 604 26 174 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 0 ) ( 301 ) 

Праці 3105 ( 0 ) ( 654 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 211 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 157 ) 

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 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 11 709 ) ( 24 536 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -8 076 474 

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 -8 076 474 

Залишок коштів на початок року 3405 9 627 9 153 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 1 551 9 627 

 

Керівник    Iльюченко А.М. 

 

Головний бухгалтер   Антошко С.О. 



КОДИ 

Дата 05.01.2020 

Підприємство за ЄДРПОУ 05839888 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 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 620 000 193 915 12 55 886 -1 085 457 0 0 -215 644 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 620 000 193 915 12 55 886 -1 085 457 0 0 -215 644 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 203 324 0 0 203 324 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 49 068 0 0 0 0 0 49 068 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 49 068 0 0 0 0 0 49 068 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

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



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 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 49 068 0 0 203 324 0 0 252 392 

Залишок на кінець року  4300 620 000 242 983 12 55 886 -882 133 0 0 36 748 

 

Керівник    Iльюченко А.М. 

 

Головний бухгалтер   Антошко С.О. 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтки до окремої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року 

1. Iнформацiя про Публiчне акцiонерне товариство 

Публiчне акцiонерне товариство "Українська iнновацiйна компанiя", скорочено ПАТ 

"УКР/IН/КОМ" ("Товариство") (код ЄДРПОУ 05839888) зареєстроване 02 жовтня 1991 року 

вiдповiдно до чинного законодавства України як банкiвська установа. Постановою 

Нацiонального банку України вiд 24.12.2015р.   № 934 ПАТ "Український iнновацiйний банк"  

вiднесено до категорiї неплатоспроможних та запроваджено тимчасову адмiнiстрацiю рiшенням 

ФГВФО вiд 24.12.2015 р. №239. 

22.03.2016 року Правлiнням НБУ на пiдставi пропозицiї ФГВФО винесено постанову №180 Про 

вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПАТ "УКРIНБАНК". 

Акцiонери банку оскаржили зазначенi вище Постанови, в результатi чого рiшеннями судiв усiх 

iнстанцiй вони визнанi незаконними та скасованi. 

 Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.07.2016 року ПАТ "УКРIНБАНК" перейменовано 

в ПАТ "УКР/IН/КОМ", викладено статут у новiй редакцiї, змiнено мiсцезнаходження 

Товариства та види дiяльностi. З цiєї дати Товариство функцiонує як небанкiвська установа. 

ПАТ "УКР/IН/КОМ" є набуввчем прав та обов"язкiв ПАТ "Укрiнбанк". 

Мiсцезнаходження Товариства: вул. Смєтанiна, буд. 3-А, м. Сєвєродонецьк Луганської обл., 

93404 Україна. 

Основним видом дiяльностi Товариства є надання в оренду та експлуатацiю власного та 

орендованого нерухомого майна. У звiтному роцi Товариство надавало в оренду 12 об'єктiв 

власного нерухомого майна.  

Крiм того, Товариство одержувало дохiд вiд вiдступлення прав вимоги за фiнансовими активами 

(кредитами Укрiнбанку), вiд реалiзацiї власних необоротних активiв. Надходження вiд реалiзацiї 

фiнансових та необоротних активiв спрямованi на виконання зобов'язань перед вкладниками 

"Укрiнбанку" та пiдтримання дiяльностi Товариства. 

Кiлькiсть працiвникiв Товариства станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. складала 20 

та 12 осiб, вiдповiдно. 

Станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. учасниками Товариства були: 

Учасники товариства: 31.12.2019 31.12.2018 

   

Акцiонер % % 

Клименко Володимир Олександрович 66.98622 66.98622 

Морозов Олексiй Вадимович 9.998642 9.998642 

Власники пакетiв, яким належить менше 10% акцiй  23,0151 

 23,0151 

Всього 100,0 100,0 

 

 

 

Товариство є засновником наступних дочiрнiх пiдприємств: 

Найменування ТОВ ЄДРПОУ Розмiр статутного капiталу, тис.грн. Частка Товариства, 

% Частка товаритства, тис.грн. 

ТОВ "АХТIАР" 42445781 759.0 99,0 751,0 

ТОВ "КАЗАНЬ" 42449386 2400,0 99,0 2377,2 

ТОВ "КНЯЖА" 42450302 868,0 99,0 859,2 

 

2. Загальна основа формування фiнансової звiтностi 

2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ 



Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована 

з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових 

потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при 

прийняттi ними економiчних рiшень.  

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 

року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти 

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

стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї, чиннiй на 1 сiчня 2019 року, що 

офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає 

всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує 

достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та 

зрозумiлої iнформацiї. 

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних 

законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 

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

 

2.2. Новi стандарти,  якi стали обов'язковими для Товариства з 1 сiчня 2019 року 

 

МСФЗ 16 "Оренда" 

МСФЗ 16 був випущений в сiчнi 2016 року i застосовується до рiчних звiтних перiодiв, якi 

починаються 1 сiчня 2019 або пiсля цiєї дати. Дозволяється застосування до цiєї дати, якщо 

МСФЗ 15 "Виручка за договорами з клiєнтами" також застосовується. 

МСФЗ 16 замiнює МСБО 17 "Оренда" i пов'язане з ним керiвництво по застосуванню. 

МСФЗ 16 встановлює принципи для визнання, оцiнки, подання та розкриття оренди, з метою 

забезпечення того, щоб орендарi та орендодавцi надавали вiдповiдну iнформацiю, яка 

достовiрно представляє цi операцiї. 

МСФЗ 16 застосовує модель, яка базується на наявностi контролю з метою iдентифiкацiї оренди, 

розрiзняючи операцiї з оренди або договори з надання послуг виходячи з того, чи 

контролюється актив орендарем. 

МСФЗ 16 запроваджує єдину модель облiку для орендаря i вимагає вiд орендаря визнавати 

активи та зобов'язання за всiма видами оренди строком бiльше 12 мiсяцiв, крiм випадкiв, коли 

базовий актив вважається малоцiнним. Орендар зобов'язаний визнати право використання 

активу, що представляє його право використовувати базовий орендований актив та орендоване 

зобов'язання, яке вiдображає його зобов'язання з  орендних платежiв. Орендар оцiнює право 

використання активiв аналогiчно iншим нефiнансовим активам (таким як нерухомiсть, 

обладнання) та зобов'язання з оренди подiбно до iнших фiнансових зобов'язань. Як наслiдок, 

орендар нараховує амортизацiю права використання активу та вiдсотки щодо зобов'язання з 

оренди, а також класифiкує грошовi потоки щодо зобов'язання з оренди на основну частину та 

проценти та представляє їх у звiтi про рух грошових коштiв.. 

Застосування МСФЗ 16 "Оренда"  має суттєвий впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства, у 

зв'язку з укладанням договорiв операцiйної оренди, що мають довгостроковий (бiльше 12 

мiсяцiв)  характер, в яких Товариство виступає орендарем. 

Товариство надає в оренду власнi нежитловi будiвлi та примiщення. 

Товариство класифiкує свою оренду як операцiйну, оскiльки вона не передає в основному всi 

ризики та вигоди щодо права власностi на базовий актив. 

Орендодавець визнає оренднi платежi вiд операцiйної оренди як дохiд на прямолiнiйнiй основi. 

Орендодавець визнає витрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд 

оренди, як витрати. 

2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення 

Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта 



України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 

2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi 

Ця Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена, виходячи з припущення безперервностi 

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

звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б 

провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення 

фiнансово-господарської дiяльностi, вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 

Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов 

здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї та фiнансовий стан Товариства. Майбутнi умови 

здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу. 

Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати суб'єкт господарювання чи припинити його 

дiяльнiсть. 

Результатом дiяльностi ПАТ "УКР/IН/КОМ" в 2019 роцi є фiнансовий прибуток у розмiрi 203 

324 тис. грн., загальний розмiр непокритого збитку Товариста з урахуванням дооцiнки 

необоротних активiв в розмiрi 49 068 тис. грн. станом на 31.12.2019 р. складає 882 133 тис.грн.. 

Головний чинник збиткiв порiвняно з попереднiм роком - формування резервiв пiд очiкуванi 

кредитнi збитки, вiдповiдно до МСФЗ 9, на загальну суму 78 214 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, накопичувальний рахунок ПАТ "УКРIНБАНК" в НБУ є заблокованим. 

У зв"язку з наявнiстю виконавчих документiв на примусове стягнення грошових коштiв з усiх 

наявних рахункiв, на усi банкiвськi рахунки Товариства накладено арешти. Даний факт 

негативно впливає на фiнансовий стан Товариства, результати його дiяльностi та перспективи 

розвитку. Цi подiї або умови разом iз iншими питаннями вказують, що iснує суттєва 

невизначенiсть, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

             06 лютого 2020 року оприлюднено Постанову Великої палати Верховного суду у 

справi №925/698/16 про стягнення кредитної заборгованостi, згiдно з якою ПАТ "УКР/IН/КОМ" 

не визнано належним одержувачам коштiв, у зв'язку з нiбито  порушенням процедури 

реорганiзацiї Товариства. Справу передано на розгляд до суду першої iнстанцiї. Не 

погоджуючись з висновками Великої палати, Товариство пiдготувало вiдповiдний позов до 

Конституцiйного суду України. До розгляду справи та прийняття рiшення Конституцiйним 

судом продовжує iснувати правова невизначенiсть, з точки зору окремих боржникiв, щодо 

статусу ПАТ "УКР/IН/КОМ".  

 

2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi 

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

Правлiння Товариства 28 лютого 2020 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають 

права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску. 

2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi 

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

перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2018 року. 

3. Суттєвi положення облiкової полiтики 

3.1. Основи оцiнки, застосованi при складаннi фiнансової звiтностi  

Облiкова полiтика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського облiку, 

закладених Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi:  

ў безперервнiсть - оцiнка активiв та зобов'язань здiйснюється, виходячи з припущення, що 

Компанiя є безперервно дiючою i залишатиметься дiючою в осяжному майбутньому; 

ў нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення фiнансового результату 



звiтного перiоду необхiдно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi 

для отримання цих доходiв. При цьому, доходи i витрати вiдображаються у бухгалтерському 

облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення, незалежно вiд дати надходження або 

сплати грошових коштiв;  

ў послiдовнiсть (сталiсть) - постiйне (iз року в рiк) застосування Компанiєю  обраної 

облiкової полiтики для забезпечення порiвняння показникiв фiнансових звiтiв за рiзнi перiоди; 

ў обачнiсть - застосування у бухгалтерському облiку методiв оцiнки, якi повиннi запобiгати 

заниженню оцiнки зобов'язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i доходiв Компанiї;   

ў оцiнка  - активи i зобов'язання облiковуються  за вартiстю їх придбання чи  виникнення 

(за первiсною (iсторичною) вартiстю або справедливою (ринковою) вартiстю).  

При облiку за первiсною (iсторичною) вартiстю активи визнаються  за сумою фактично 

сплачених за них коштiв, а зобов'язання - за сумою залучених коштiв.  

При облiку за справедливою (ринковою) вартiстю активи визнаються за тiєю сумою коштiв, яку 

необхiдно було б сплатити для придбання активiв в поточний час, а  зобов'язання - за тiєю 

сумою коштiв, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час. 

Приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть iз ринковою здiйснюється шляхом їх переоцiнки. 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi та справедливої вартостi 

або амортизацiйної собiвартостi окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 

"Фiнансовi iнструменти", а також iнвестицiйної нерухомостi, яка вiдображається за 

справедливою вартiстю вiдповiдно до МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть". Оцiнка 

справедливої вартостi здiйснюється з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, 

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

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

сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. 

Зокрема, використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого 

аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi 

моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових 

активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних 

методiв оцiнки.  

3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик 

3.2.1. Основа формування облiкових полiтик 

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

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

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

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

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

несуттєвим. 

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно 

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

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

МСФЗ 16 "Оренда". 

3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках 

Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших 

подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, 

для яких iншi полiтики можуть бути доречними. 

У зв"язку iз набранням чинностi з 01.01.2019 року нового стандарту МСФЗ 16 "Оренда" внесено 

вiдповiднi змiни до облiкової полiтики, затвердженi Наказом Голови правлiння вiд 09.01.2019 

року. 

3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв 

Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", та форми Примiток, що розробленi у 



вiдповiдностi до МСФЗ. 

3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах 

Згiдно iз  МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, 

визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або 

"собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як 

частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.  

Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв 

здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 

основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про 

основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових 

записiв Товариства. 

3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв 

3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, 

коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. 

Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку 

за датою розрахунку. 

За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi 

строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання 

зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).   

Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за 

амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв:  

а) моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та  

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу. 

Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв: 

" фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку (грошовi кошти на рахунках, дебiторська заборгованiсть); 

" фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю; 

" фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням через 

сукупний дохiд (кредитний портфель). 

Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: 

" фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю; 

" фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство 

оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю . 

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця мiж:  

а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та  

б) отриманою компенсацiєю (включаючи будь-який новий отриманий актив мiнус будь-яке нове 

взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку. 

Фiнансовий актив оцiнюється  за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається з метою 

одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують  

грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку 

основної суми.  

Товариство визнає резерв пiд  очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовим активом, який 

облiковується за амортизованою вартiстю на iндивiдуальнiй основi. 

Товариство визнає резерв пiд  очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовим активом, який 

облiковується за справедливою вартiстю з вiдображенням через прибутки та збитки на 

iндивiдуальнiй та портфельнiй основi. 

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 

вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 



3.3.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках. 

Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно 

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 

вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi 

короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в 

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 

Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих 

Примiток. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання 

активами. 

Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюється за 

амортизованою собiвартiстю. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi 

здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України 

(НБУ). 

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть 

бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про 

лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, 

визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного 

перiоду. 

3.3.3. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить 

облiгацiї внутрiшньої державної позики,  дебiторську заборгованiсть .  

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи 

метод ефективної ставки вiдсотка. 

Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовує одну чи кiлька 

ставок дисконту, котрi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для фiнансових 

iнструментiв, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, включаючи кредитну 

якiсть iнструмента, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом є 

фiксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якiй 

здiйснюватимуться платежi.  

Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у 

розмiрi, що дорiвнює: 

- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну дату не 

зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання; 

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, якщо кредитний 

ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного визнання. 

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком є теперiшня вартiсть рiзницi мiж договiрними 

грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; i грошовими 

потоками, якi Товариство очiкує одержати на свою користь. 

 

Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим 

iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки 

Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику 

настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового 

iнструмента. Для виконання такої оцiнки Товариство порiвнює ризик настання дефолту 

(невиконання зобов'язань) за фiнансовим iнструментом станом на звiтну дату з ризиком 

настання дефолту за фiнансовим iнструментом станом на дату первiсного визнання, i враховує 



при цьому об?рунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що є доступною без 

надмiрних витрат або зусиль, i вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту 

первiсного визнання. 

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iнструментом 

не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що 

фiнансовий iнструмент має низький рiвень кредитного ризику станом на звiтну дату. 

У випадку фiнансового активу, що є кредитно-знецiненим станом на звiтну дату, але не є 

придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнює 

очiкуванi кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою 

вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною 

ставкою вiдсотка за фiнансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або 

збитку як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi. 

Дебiторська заборгованiсть 

Безумовна дебiторська заборгованiсть визнається як актив тодi, коли Товариство стає стороною 

договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне право одержати грошовi кошти.  

 Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю. 

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi вiдбувається за 

амортизованою вартiстю.  

Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за 

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

3.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї та паї (частки) господарських товариств i 

дебiторська заборгованiсть до продажу. 

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. 

Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом 

органiзатора торгiвлi. 

Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi 

активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 

вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на 

користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу 

активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за 

найсприятливiший ринок. 

При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi 

вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, 

максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих 

вхiдних даних. 

Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, 

Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення 

можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами 

кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi 

фондового ринку. 

Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi 

включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням 

наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких 

емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд. 

3.3.5. Зобов'язання.  

Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Товариство стає стороною 

договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти. 

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 



ознак: 

" Керiвництво Товариства сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає 

погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

" Керiвництво Товариства не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання 

протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання 

зобов'язань.  

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю.  

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за 

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

3.3.6. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 

здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати 

актив та виконати зобов'язання одночасно. 

3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв 

3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв 

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних 

i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 6000 грн. 

Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби 

оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi 

збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки 

виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до 

переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до 

нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. 

3.4.2. Подальшi витрати. 

Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку 

чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi 

подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 

3.4.3. Амортизацiя основних засобiв. 

Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з 

використанням таких щорiчних норм: 

будiвлi - 1,33 %; 

машини та обладнання - 20-50% 

транспортнi засоби - 20% 

меблi - 25%. 

iншi - 8,33% 

  

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного 

використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. 

Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої 

актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання 

активу. 

3.4.4. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя 

нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн 

корисного використання активу встановлюється iндивiдуально, але не може перевищувати 20 

рокiв. Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, 



амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. 

3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв 

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може 

зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного 

вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його 

балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 

облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, 

визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i 

тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного 

вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв 

коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi 

необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання. 

3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi 

3.5.1. Визнання iнвестицiйної нерухомостi 

До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину 

будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову 

оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для 

досягнення обох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при 

наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi. 

Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) є ймовiрнiсть того, що 

Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю iнвестицiйною 

нерухомiстю, (б) собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. 

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

другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних 

цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та 

вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.  

3.5.2. Первiсна та послiдуюча оцiнка iнвестицiйної нерухомостi 

Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Витрати на операцiю 

включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає 

цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо 

вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних 

послуг, податки, пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю. 

Оцiнка пiсля визнання здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або 

збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або 

збитку. Амортизацiя на такi активи не нараховується.  

Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi зазвичай визначається iз залученням 

незалежного оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливої вартостi зумовлюється 

суттєвими для облiку коливаннями цiн на ринку подiбної нерухомостi. Справедлива вартiсть 

незавершеного будiвництва дорiвнює вартостi завершеного об'єкта за вирахуванням витрат на 

закiнчення будiвництва. 

Якщо оцiнити справедливу вартiсть неможливо, Товариство обрає для оцiнки об'єктiв 

iнвестицiйної нерухомостi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО 16 та застосовує 

такий пiдхiд до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, при цьому розкриваються причини, з яких не 

використовується справедлива вартiсть. 

 

3.6. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу 

Товариство класифiкує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 

вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного 

використання. Непоточнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в 

бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю 

з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не 



нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi 

активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про 

фiнансовi результати. 

3.7. Облiковi полiтики щодо оренди 

Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, 

пов'язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає 

фiнансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй вартостi 

орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за 

теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi 

розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi 

витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку 

вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в 

тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi 

активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних 

активiв. 

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично 

залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою 

про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. 

Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi 

протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд 

оренди, визнаються як витрати. 

3.8. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток 

 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого 

податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi 

(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати 

Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 

основному чинних) на дату балансу. 

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою 

податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж 

балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi 

наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути 

використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених 

податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не 

iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити 

використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. 

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть 

застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає 

поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний 

перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у 

власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу. 

Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, 

якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. 

3.9. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов'язань  

3.9.1. Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 

конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 

неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 



3.9.2. Виплати працiвникам 

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть 

короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час 

надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

3.9.3. Пенсiйнi зобов'язання 

Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство нараховує єдиний соцiальний внесок. 

Поточнi внески розраховуються як процентнi нарахування на фонд оплати працi.  Такi витрати 

вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги,  та зароблена вiдповiдна 

заробiтна плата.  

3.10. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi 

3.10.1 Доходи та витрати 

Товариство визнає дохiд вiд надання послуг, коли (або у мiру того, як) воно задовольняє 

зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяну послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив 

передається, коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом.  

При визначенi вартостi винагороди вiд управлiння активами Товариство, вiдповiдно до МСФЗ 

15, використовує метод оцiнювання за результатом. До методу оцiнювання за результатом 

належить, зокрема, аналiз виконання, завершеного на сьогоднiшнiй день, оцiнки досягнутих 

результатiв. Враховуючи принцип професiйного скептицизму для змiнної вартостi винагороди 

розрахунок доходу здiйснюється на кiнець кожного мiсяця.  

Результат визначення розмiру винагороди по управлiнню активами оформлюється актом 

виконаних робiт, в якому вiдображається розрахунок (оцiнка) досягнутих результатiв на звiтну 

дату. 

Дохiд вiд продажу фiнансових активiв визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх 

наведених далi умов: 

а) Товариство передає договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового 

активу; 

б) Товариство передало покупцевi ризики та переваги вiд володiння, пов'язанi з фiнансовим 

активiв; 

в) за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка 

зазвичай пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими 

iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; 

г) суму доходу можна достовiрно оцiнити; 

д) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; 

та 

е) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити. 

Дивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо: 

- право Товариства на одержання виплат за дивiдендами встановлено; 

- є ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Товариства; 

- суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити. 

Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям 

визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або 

зменшення зобов'язань. 

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 

амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих 

активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та 

одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. 

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх 

економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. 



Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 

зобов'язання без визнання активу. 

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 

доходи. 

3.10.2. Витрати за позиками 

Витрати за позиками, якi не є частиною фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як 

частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на 

позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва 

квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу. 

3.10.3. Умовнi зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя 

про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя 

про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 

4. Основнi припущення, оцiнки та судження 

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

вплив на елементи фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 

розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження 

базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються 

об?рунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi 

активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства 

iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих 

розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються 

високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення 

для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче. 

4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ 

Операцiї, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здiйснювались. 

4.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 

розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В 

iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ?рунтується на судженнях щодо передбачуваних 

майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним 

фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка 

справедливої вартостi". 

4.3. Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв 

Протягом звiтного 2019 року переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi iз залученням незалежних 

оцiнювачiв не здiйснювалась.  

Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до 

оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом 

невизначеностi оцiнок, тому що:  

а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки 

базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних 

курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а 

також специфiчних особливостей операцiй; та  

б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на 

доходи (витрати) може бути значним. 

Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок, 

волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань 

пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у 

разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй 

звiтностi чистий прибуток та збиток. 



Розумiючи важливiсть використання облiкових оцiнок та припущень щодо справедливої 

вартостi фiнансових активiв в разi вiдсутностi вхiдних даних щодо справедливої вартостi 

першого рiвня, Керiвництво Товариства планує використовувати оцiнки та судження якi 

базуються на професiйнiй компетенцiї працiвникiв Пiдприємства, досвiдi та минулих подiях, а 

також з використанням розрахункiв та моделей вартостi фiнансових активiв. Залучення  

зовнiшнiх експертних оцiнок щодо таких фiнансових iнструментiв де оцiнка, яка базується на 

професiйнiй компетенцiї, досвiдi та розрахунках є недостатньою, на думку Керiвництва є 

прийнятним та необхiдним. 

Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати 

значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.  

4.4. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв 

Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових 

iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням 

?рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших 

факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу 

цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво 

вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв. 

 

4.5. Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв 

Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Товариство на дату 

виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначає рiвень кредитного ризику.  

Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими 

активами, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за 

весь строк дiї фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного ризику/для 

кредитно-знецiнених фiнансових активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками 

(у разi незначного зростання кредитного ризику).  

 Зазвичай очiкується, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї мають бути визнанi 

до того, як фiнансовий iнструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно 

зростає ще до того, як фiнансовий iнструмент стане простроченим або буде помiчено iншi 

чинники затримки платежiв, що є специфiчними для позичальника, (наприклад, здiйснення 

модифiкацiї або реструктуризацiї). 

 Кредитний ризик за фiнансовим iнструментом вважається низьким, якщо фiнансовий 

iнструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужнiй потенцiал 

виконувати свої договiрнi зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiй перспективi, 

а несприятливi змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi можуть 

знизити, але не обов'язково, здатнiсть позичальника виконувати свої зобов'язання щодо 

договiрних грошових потокiв.  

 Фiнансовi iнструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише 

на пiдставi того, що ризик дефолту за ними є нижчим, нiж ризик дефолту за iншими 

фiнансовими iнструментами Товариства або нiж кредитний ризик юрисдикцiї, в якiй Товариство 

здiйснює дiяльнiсть. 

 Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї не визнаються за фiнансовим iнструментом 

просто на пiдставi того, що вiн вважався iнструментом iз низьким кредитним ризиком у 

попередньому звiтному перiодi, але не вважається таким станом на звiтну дату. У такому 

випадку Товариство з'ясовує, чи мало мiсце значне зростання кредитного ризику з моменту 

первiсного визнання, а отже чи постала потреба у визнаннi очiкуваних кредитних збиткiв за весь 

строк дiї. 

 Очiкуванi кредитнi збитки вiдображають власнi очiкування Товариства щодо кредитних 

збиткiв. 

5. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi  

5.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою 



вартiстю 

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, 

тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець 

кожного звiтного перiоду. 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю  

Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)  

Вхiднi данi 

Грошовi кошти  Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв  здiйснюється за 

справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси 

НБУ 

Iнвестицiйна нерухомiсть Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за 

собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за справедливою 

вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, дохiдний Цiни на ринку нерухомостi, данi оцiнки 

професiйних оцiнювачiв 

Дебiторська заборгованiсть для продажу Первiсна здiйснюється за справедливою вартiстю. 

Подальша оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, дохiдний

 Цiни на ринку, данi оцiнки професiйних оцiнювачiв 

Iнструменти капiталу (акцiї, корпоративнi права) Первiсна здiйснюється за справедливою 

вартiстю. Подальша оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, 

дохiдний Цiни на ринку, данi оцiнки професiйних оцiнювачiв 

 

 

 

 

 

 

5.2. Рiвень iєрархiї справедливої вартостi, до якого належать оцiнки справедливої вартостi 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю 1 рiвень 

(тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рiвень 

(тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рiвень 

(тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними)  

Усього 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Дата оцiнки 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18

 31.12.19 31.12.18 

Iнвестицiйна нерухомiсть  - - 133 594 101 717 - - 133 594

 101 717 

Iнструменти капiталу (акцiї)  

-  

-  

4042 4 042    

4042  

4 042 

Дебiторська заборгованiсть для продажу    

  

1606402  

1055376   

1055376  

1606402 

Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за вартiстю, визначеною незалежними суб'єктами 

оцiночної дiяльностi на базi ринкового та порiвняльного пiдходу. Станом на кiнець 2019 року  



Товариством проведено аналiз ринку нерухомостi , в результатi якого встановлено, що 

балансова вартiсть об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi не має значного вiдхилення (до 20% 

згiдно з облiковою полiтикою Товариства) вiд ринкових цiн. 

5.3. Перемiщення мiж 2-м та 3-м рiвнями iєрархiї справедливої вартостi 

У 2019 роцi перемiщення цiнних паперiв мiж рiвнями iєрархiї не вiдбувалось. 

У 2019 роцi перемiщено з 2-го до 3-го рiвня iєрархiї дебiторську заборгованiсть до продажу. 

У попередньому 2018 роцi переведень мiж рiвнями iєрархiї не було. 

Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої 

вартостi є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка 

суттєва iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для 

користувачiв фiнансової звiтностi.  

6. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у фiнансових звiтах 

6.1. Основнi засоби 

Для облiку основних засобiв Товариство застосовує модель собiвартостi.  

За iсторичною вартiстю Будiвлi Машини та обладнання Транспорт Меблi та 

приладдя Незавер-шенi капiталь-нi  iнвестицiї Всього 

1 2 3 4 5 6 7 

31 грудня 2018 року 267 987 

 11 838 455 4 246 13 569 298 095 

Надходження   20  392 25 437 

Переоцiнка 65428     65428 

Вибуття -27394 -24 -1 -94 -25 -27538 

31 грудня 2019 року 306021 11834 454 4544 13569 336422 

Накопичена амортизацiя           0 

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

Нарахування за рiк 3208 853  308  4369 

Переоцiнка 16360     16360 

Вибуття -4 -23 -1 -79  -107 

31 грудня 2019 року 76874 11582 361 3015  91832 

Чиста балансова вартiсть           0 

31 грудня 2018 року 210 677 1 086 93 1 460 13 569 226 885 

31 грудня 2019 року 229147 252 93 1529 13569 244590 

Станом на 31 грудня 2019  у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби груп 

"машини та обладнання" та "меблi та приладдя" становлять 7 383 тис. грн. 

6.2. Довгострокова дебiторська заборгованiсть 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть представлена фiнансовим активом з договiрним 

термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв з дати балансу, а саме до 28.02.2022 року. Фiнансовий 

актив облiковується у сумi теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв 664 тис. грн., ряд. 

1040 Балансу. Суму дисконту 301 тис.грн. визнано витратами поточного перiоду та вiдображено 

у складi фiнансових  витрат, ряд.2250 Звiту про фiнансовий результат. Для дисконтування 

застосовано середньооблiкову ставку рефiнансування НБУ за 2019 рiк. У наступних перiодах 

дисконт пiдлягає амортизацiї з вiдображенням у складi доходiв. 

6.3. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку 

№пп Актив Вартiсть на 31.12.2018р.  Вартiсть на 31.12.2019р. 

1 Залишок кредитного портфелю ПАТ "Укрiнбанк", утримуваний для продажу 

(Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки) 1 606 402 1055376 

 

(22 158) 

2 Iншi поточнi фiнансовi iнвестицiї в ЦП, утримуванi для продажу, з портфелю ПАТ 

"УКРIНБАНК":акцiї простi iменнi бездокументарнi та корпоративнi права 



(Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки) 775 

 

 

(720) 745 

 

 

(690) 

 

6.4. Грошовi кошти  

 Станом на 31.12.2019 р. на поточних рахунках Товариства у банках України 

облiковуються за номiнальною вартiстю грошовi кошти на суму 1551 тис. грн. Поточнi рахунки 

вiдкрито у тринадцяти банках України. Кошти на усiх поточних рахунках знаходяться пiд 

арештом та примусово списуються з рахункiв державними та приватними виконавцями у межах 

виконавчих проваджень. 

     Станом на 31.12.2019 р. не пiдтверджено залишок коштiв на накопичувальному рахунку, 

вiдкритому в НБУ лiквiдатором ПАТ "УКРIНБАНК" на суму 8 688 тис.грн., у зв'язку iз 

вiдсутнiстю доступу до рахунку. В бухгалтерському облiку дану суму перенесено до складу 

iншої дебiторської заборгованостi (з ряд. 1165 до ряд. 1155 Звiту про фiнансовий стан). У звiтi 

про рух грошових коштiв дана операцiя вiдображена у ряд. 3190 "iншi витрачання". Пiд 

дебiторську заборгованiсть сформовано резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки у розмiрi 8688 тис. 

грн. Балансова вартiсть активу дорiвнює 0 грн. Перенесення суми  

6.5. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 

Станом на 31.12.2018 р. Товариство володiло облiгацiями внутрiшньої державної позики  сер. 

UA4000186159 номiналом 1000 грн. у кiлькостi 28 259 штук та сер. UA4000185557 номiналом 

1000 грн. у кiлькостi 4281 шт. з термiном погашення 14.08.2019 та 22.07.2019 р. вiдповiдно, якi 

утримувалися до погашення основної суми та вiдсоткiв. Загальна сума ОВДП складала 17892 

тис. грн. та вiдображена у ряд. 1035 фiнансової звiтностi у складi iнших фiнансових iнвестицiй.  

ОВДП є процентними. На дату погашення облiгацiй Товариством в рамках бухгалтерського 

облiку  нараховано вiдсотки, згiдно з умовами розмiщення, опублiкованими на сайтi НБУ. 

Грошовi кошти вiд погашення ОВДП та нарахованi  вiдсотки, як очiкується, мали бути 

перерахованi Казначейством на накопичувальний рахунок ПАТ "Укрiнбанк" в НБУ. У зв'язку з 

вiдсутнiстю контролю над зазначеним рахунком цi кошти визнанi в балансi як iнша дебiторська 

заборгованiсть  з нарахуванням резерву. Балансова вартiсть даного активу = 0. 

6.6. Дебiторська заборгованiсть 

 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

 

1. Дебiторська заборгованiсть за придбанi товари та послуги, з них:  5 316 4 767 

-Попередня оплата за товари та послуги для забезпечення дiяльностi Товариства (ряд. 1130 

балансу) 2 674 8511 

(4200) 

Заборгованiсть покупцiв за реалiзованi активи, заборгованiсть за послуги оренди (ряд. 1125 

балансу) 2 642 456 

2. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (ряд. 1155 балансу без урахування активiв, 

розкритих у п.6.7, що 

 облiковуються за справедливою вартiстю), з них: 281 519 

 763 421 

-кредитна заборгованiсть позичальникiв банку за вирахуванням резерву   

-Розрахунки за претензiями (примусово стягненi кошти з банкiвських рахункiв) 5 126 4 887 

-Заборгованiсть фiнансових компанiй за придбанi права вимоги за кредитами та iн. 191 303

 716 716 

-Забезпечувальнi платежi платiжним системам Вiза та Мастер кард з балансу ПАТ 



"УКРIНКОМ", грн. еквiвалент 41 740 41 740 

-заборгованiсть банкiв у станi припинення 43 350 13 

(13) 

-iнша дебiторська заборгованiсть за операцiями ПАТ "УКРIНБАНК"  51 231 

(51 153) 

3. Розрахунки з бюджетом (ПДФО, вiйськовий збiр, мiсцевi податки, авансовий платiж 

податку на прибуток) (ряд. 1135 балансу) 139 101 

Балансова вартiсть всього: 286 974 768 289 

Дебiторська заборгованiсть Товариства має забезпечення у формi нарахованих резервiв пiд 

очiкуваний кредитний ризик на загальну суму 55 366 тис. грн.. Прострочена дебiторська 

заборгованiсть вiдсутня. Товариство проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику з 

використанням iндивiдуального пiдходу. 

Змiни щодо очiкуваних кредитних збиткiв 

Резерв пiд збитки що оцiнюється в сумi, яка дорiвнює (тис.грн): 31.12.2018 31.12.2019

 Причини змiн 

12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам,     

В т.ч.    

За дебiторською заборгованiстю    

очiкуваним кредитним збиткам протягом строку дiї за:       

(i) фiнансовими iнструментами, за якими кредитний ризик зазнав значного зростання з моменту 

первiсного визнання, але якi не є кредитно-знецiненими фiнансовими активами  

   

В т.ч.:    

За дебiторською заборгованiстю (позики)    

     

    

     

(ii) фiнансовими активами, що є кредитно-знецiненими на звiтну дату (але не є придбаними або 

створеними кредитно-знецiненими активами)   Сформовано резерв пiд очiкуванi 

кредитнi збитки пiд дебiторську заборгованiсть, списано безнадiйну заборгованiсть 

В т.ч.: за дебiторською заборгованiстю      

кредитний портфель 0 22 158  

Дебiторська заборгованiсть НБУ за грошовими кошти на накопичувальному рахунку 0

 30908  

Короткостроковi фiнансовi iнвестицiї в ЦП 720 690  

за iншими нарахованими доходами 0   

за розрахунками з банками в станi припинення 43350 13  

за розрахунками з iншими дебiторами 24445 24445  

(iii) торговельною дебiторською заборгованiстю, договiрними активами або дебiторською 

заборгованiстю за орендою, для яких резерв пiд збитки оцiнюється вiдповiдно до параграфа 

5.5.15 МСФЗ 9       

    

    

фiнансових активiв, що є придбаними або створеними кредитно-знецiненими фiнансовими 

активами       

    

Разом: 68515 78214   

Станом на 31 грудня 2019 року загальна сума резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки склала 78 

214 тис.грн. 

 

6.7. Iншi оборотнi активи 



До складу iнших оборотних активiв в ряд. 1190 вiднесено гривневий еквiвалент бланкiв 

дорожнiх чекiв Амерiкан експрес на 10 тис. доларiв та суму непiдтвердженого податкового 

кредиту з ПДВ 21705 тис.грн.  

Загальна сума iнших оборотних активiв станом на 31.12.2019р. складає 21967 тис. грн., на 

31.12.2018р. -  36027 тис. грн. Зменшення даного виду активiв вiдбулось за рахунок визнання у 

складi витрат поточного перiоду непiдтвердженого податкового кредиту на суму 11 713 тис.грн., 

що виник бiльше 1095 днiв, згiдно з  правилами податкового облiку. 

 

6.8. Запаси 

Облiк запасiв здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО 2 "Запаси". 

Вид запасiв 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

Витратнi  матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 15 9 

Всього запаси 15 9 

Списання запасiв здiйснюється за методом FIFO.  

6.9. Довгостроковi зобов'язання 

Довгостроковi зобов'язання (ряд. 1515) представленi зобов'язаннями зi сплати орендних 

платежiв на суму 35 тис.грн. за договорами оренди з термiном дiї бiльше одного року. 

Розрахунок зобов'язань проведено на пiдставi МСФЗ 16 "Оренда". В бухгалтерському облiку 

вiдображено суми, якi будуть належнi до сплати в перiодi, що почнеться через 12 мiсяцiв пiсля 

дати балансу.  

 

6.10. Поточнi зобов'язання i забезпечення 

 

Порядок ведення облiку та вiдображення у фiнансовiй звiтностi зобов'язань здiйснюється 

вiдповiдно до МСБО 37. 

 

Вид зобов'язань 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями з орендних платежiв 

(ряд.1610) 

 

 - 194 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (ряд 1615 балансу), яка 

представлена зобов'язанням  по сплатi за послуги, спожитi Товариством у поточнiй дiяльностi

 2854 1140 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (ряд. 1620) 

 

 

 

 

 

  

 

31128 

 

  

 

29597 

 



Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi (ряд 1630) - - 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами по операцiях оренди (попередня 

оплата) - 2 

 

Забезпечення невикористаних вiдпусток (ряд.1660)  - 157 

 

Iншi поточнi зобов'язання (ряд. 1690), якi представленi головним чином заборгованiстю перед 

ФГВФО та перед вкладниками Укрiнбанку 

 

 2576638 2248025 

 

Всього зобов'язань  2 613 357 2279115 

 

 Кредиторська заборгованiсть Товариства за зобов'язаннями перед ФГВФО та перед 

вкладниками банку утворилася в перiод дiяльностi Товариства як банкiвської установи та в 

перiод дiї процедури лiквiдацiї. Заборгованiсть перед вкладниками банку погашається 

Товариством переважно шляхом примусового стягнення з банкiвських рахункiв, залiком 

зустрiчних вимог в погашення заборгованостi за кредитами.  

 

Заборгованiсть перед бюджетом складається iз податкового боргу з ПДВ у сумi 16 740 тис. грн. 

та за мiсцевими податками (податок на нерухоме майно та плата за землю) у сумi 12 811 тис. 

грн. Податки не сплачуються з причини арешту банкiвських рахункiв. 

 

6.11. Короткостроковi позики 

Короткостроковi позики станом на 31 грудня 2019 року представленi позиками фiнансової 

компанiї,  на загальну суму 710 тис. грн., номiнальна процентна ставка 6% рiчних, сплата 

вiдсоткiв пiсля погашення позики. Позики забезпеченi iпотекою нерухомого майна. Товариство 

має порушений термiн виконання зобов'язань. У зв'язку з  тривалим порушенням, Новий 

кредитор у зобов'язаннi надав попередження про задоволення своїх вимог шляхом стягнення на 

предмет iпотеки в порядку ст. 37 або 38 Закону України "Про iпотеку". 

На момент пред'явлення Новим кредитором вимоги про усунення порушення заборгованiсть 

Товариства складала: за позикою - 710 тис. грн, за несплаченими вiдсотками  42 тис.грн. Дана 

заборгованiсть наведена у ряд.1690 балансу. 

Станом на 31.12.2019 р. право Нового кредитора на стягнення предмету iпотеки в рахунок 

погашення боргу не реалiзовано. 

В ряд. 1665 балансу наведена iнформацiя про суму доходiв майбутнiх перiодiв, що включає  

суму попередньо одержаних коштiв за надане майно в оренду 2 тис.грн.:  

 

6.12. Доходи  

Рядок Звiту про фiнансовi результати вид доходiв сума, тис. грн., 

2018  

сума, тис. грн., 

2019 

2000 Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 10 084  

5835 

 доходи вiд операцiйної оренди та надання iн. послуг  10 084  

5835 

2120 Iншi операцiйнi доходи 114 825 245010 

 Вiдображення надлишкiв необоротних активiв, переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi

   



5753 

 дохiд вiд продажу необоротних активiв 68 109  

3166 

 одержанi штрафи, пенi, неустойки 400 3196 

 Вiдшкодування вiд дебiторiв ранiше списаних активiв, визнаних безнадiйними (Сума 

коштiв, стягнутих  в результатi претензiйної роботи, за кредитами, визнаними безнадiйними та 

списаними в балансi за рахунок резерву) 

 8 490  

 

 

1262 

 вiдсотки, одержанi за залишки коштiв на рахунках у банках 4  

4 

 дохiд вiд реалiзацiї (вiдступлення права вимоги) по кредитних договорах 37 708 0 

 Дохiд вiд списання безнадiйної кредиторської заборгованостi у зв"язку iз спливом 

термiну позовної давностi   

231629 

 

 iншi операцiйнi доходи 114  

2220 Iншi фiнансовi доходи  6242 

 Вiдсотки за розмiщення депозитiв у банках   

 Доходи вiд ОВДП  6242 

2240 Iншi доходи 391 312 622344 

 повернення судового збору 461 408 

 Надходження коштiв неустойки за порушення зобов'язання по кредитних договорах 

 5 627 466 

 Дохiд вiд дооцiнки власних основних засобiв у сумi, що не перевищує суми ранiше 

визнаних уцiнок 14 945  

 дохiд вiд реалiзацiї дебiторської заборгованостi 23 554 619058 

 дохiд вiд розформування резервiв пiд погашенi/списанi активи. 345 262  

 перевищення суми отриманої позики над вартiстю предмета iпотеки, згiдно з договором 

задоволення вимог заставодержателя (ст. 38 Закону про iпотеку).  768 320 

 iншi доходи 695 2092 

 

  разом по рахунках 516 221 879431 

 

 

 

 

 

 

 

6.13. Витрати 

 

Рядок звiту про фiнансовий результат Опис витрат сума, тис. 

грн. , 2018 сума, тис. 

грн., 2019  

2130 Адмiнiстративнi витрати , усього, у тому числi: 36 184 25910 

  амортизацiя 2 114 4166 

  госптовари 237 411 

  судовi витрати та витрати виконавчого провадження 9 460 3384 



  оплата працi та ЄСВ, забезпечення вiдпусток 3 621 3314 

  юридичнi послуги, нотарiальнi, оцiночнi 2 618 4905 

  аудит та бух. Облiк 608 130 

  витрати на охорону та утримання власних примiщень 5 842 1091 

  iншi  561 612 

  iнтернет та зв"язок 14 21 

  ИТ супровiд 577 475 

  рко 19 9 

  комунальнi витрати 3 953 970 

  оренда (у тому числi оплата боргу) 361 10 

  мiсцевi податки 6 201 6412 

2150  Витрати на збут   180 

2180 Iншi витрати операцiйної дiяльностi , усього, у тому числi 234 163 637877 

 Втрати вiд знецiнення запасiв 22 519  

 собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 100 167 3349 

 списання безнадiйної заборгованостi 5 374 722 

 Резерв пiд очiкуванi кредитнi ризики  53066 

 втрати вiд знецiнення запасiв 10  

 визнанi штрафи , пенi, неустойки 3 649 6825 

 iншi витрати господарської дiяльностi (ком.послуги по примiщеннях зданих в оренду та 

вiдшкодованi орендарями) 2 495 1887 

 собiвартiсть реалiзованих фiнансових активiв 70 040 554304 

 визнанi зобов"язання за списаними депозитами 29 880 17717 

 нраховано ЄСВ на лiкарнянi 29 7 

2250 Фiнансовi витрати , усього, у тому числi 149 344 

 вiдсотки за користування позиками 149  

 амортизацiя дисконту за довгостроковими фiн.активами  344 

2270 Iншi витрати , усього, у тому  числi 39 508 11796 

 витрати вiд списання необоротних активiв за рiшення власника 746  

 непiдтверджений податковий кредит строком бiльше 1095 днiв 38 762 11796 

   

  Усього по рахунках 310 005 676 107 

  

 

6.14. Збитки вiд непоточних активiв, утримуваних для продажу. 

Станом на 31.12.2019 Товариство  має непоточнi активи, утримуванi для продажу у сумi 107 

973 тис. грн. (ряд. 1200 Звiту про фiнансовий стан). Станом на 31.12.2018 вартiсть непоточних 

активiв, утримуваних для продажу становила 108 179 тис. грн.. У 2019 роцi Товариство не 

визнавало зменшення корисностi непоточних активiв. Активи реалiзованi у 2019 роцi без 

прибуткiв та збиткiв. 

6.15. Власний капiтал 

Станом на 31 грудня 2019 року зареєстрований та сплачений статутний капiтал складає 620 000 

тис. грн.  

Протягом 2019 року власний капiтал зазнав змiн.  

На пiдставi рiшення Правлiння проведено оцiнку незалежним суб'єктом оцiночної дiяльностi 

необоротних активiв групи "Основнi засоби". Наказом Голови Правлiння затверджено 

результати переоцiнки, якi збiльшили статтю Капiтал у дооцiнках на 49 068 тис.грн. 

Структуру власного капiталу приведено в п. 7.4 Примiток. 

6.16. Податок на прибуток 

Товариство  отримало позитивне значення об'єкту оподаткування податком на прибуток станом 

на 31.12.2019 року у розмiрi  203 324 тис.грн. (ряд.2350 звiту про фiнансовi результати). Але, 



Товариство  має вiд'ємне значення об'єкту оподаткування податком на прибуток станом на 

31.12.2018 року у розмiрi  246 934 тис. грн.  попереднiх минулих рокiв. Вiдстрочений 

податковий актив Товариством не визнається в рамках фiнансової звiтностi тому, що вiдсутня 

впевненiсть щодо вiдшкодування податку в наступному фiнансовому роцi. 

6.17. Оренда 

Протягом 2019 року Товариство орендувало примiщення офiсу та складу за такими договорами: 

- Оренда офiсу - короткостроковий договiр з термiном дiї до 30.06.2019 р.. Витрати на 

операцiйну оренду за  6 мiсяцiв 2019 року склали 7,5 тис. грн., якi вiдображенi у складi 

адмiнiстративних витрат, ряд 2130 Звiту про фiнансовi результати;  

- Оренда офiсу - довгостроковий договiр з термiном дiї 01.07.2019-31.05.2022 р. Витрати на 

операцiйну оренду вiдображенi  як амортизацiя права користування у сумi 6 тис.грн., ряд. 2130 

Звiту про фiнансовi результати, та як фiнансовi витрати у сумi дисконту 1 тис.грн., ряд.2250 

Звiту про фiнансовi результати; 

- Оренда складу - короткостроковий договiр з термiном дiї до 31.01.2019 р.. Витрати на 

операцiйну оренду за  1 мiсяць 2019 року склали 17,5 тис. грн., якi вiдображенi у складi 

адмiнiстративних витрат, ряд 2130 Звiту про фiнансовi результати;  

- Оренда складу - довгостроковий договiр з термiном дiї 01.02.2019-01.02.2021 р. Витрати 

на операцiйну оренду вiдображенi  як амортизацiя права користування у сумi 161 тис.грн., ряд. 

2130 Звiту про фiнансовi результати, та як фiнансовi витрати у сумi дисконту 42 тис.грн., 

ряд.2250 Звiту про фiнансовi результати; 

 

Доходи вiд надання активiв в операцiйну оренду в 2018 та 2019 роках складають 10 084 тис. грн. 

та 5735 тис. грн. вiдповiдно, про що наведена iнформацiя в п. 6.12 Примiток. Доходи визнаються 

щомiсячно на прямолiнiйнiй основi методом нарахування незалежно вiд факту отримання 

компенсацiї. 

6.18. Рух грошових коштiв 

Рух грошових коштiв Товариства у 2019 роцi порiвняно з попереднiм перiодом суттєво 

скоротився з причини арешту банкiвських рахункiв. 

Надходження коштiв представленi коштами в погашення кредитної заборгованостi 

позичальникiв банку (ряд. 3095 Звiту про рух коштiв). 

Списання коштiв вiдбувається примусово державними  та приватними виконавцями в 

погашення зобов'язань Товариства перед вкладниками банку (ряд. 3190 Звiту про рух грошових 

коштiв).  

Порiвняння обсягiв руху коштiв наведено в таблицi. 

Стаття Код 

рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 

    тис грн   

1 2   4 

I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi       

Надходження вiд:       

  Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 3000   118 

Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 3015 24 29 

Надходження вiд повернення авансiв  3020 0 8 

Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних 

рахунках 3025 5 4 

Iншi надходження 3095 3 604 26 174 

Витрачання на оплату:       

  Товарiв (робiт, послуг) 3100 - 301 

  Працi 3105   654 

  Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3110 - 211 

  Зобов'язань iз податкiв i зборiв 3115   157 



Iншi витрачання 3190 11 709 24536 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 -8 076 474 

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 -8 076 474 

Залишок коштiв на початок року 3405 9 627 9 153 

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв  3410     

Залишок коштiв на кiнець року 3415 1 551 9627 

 

7. Розкриття iншої iнформацiї 

7.1 Умовнi зобов'язання. 

7.1.1. Судовi позови 

Проти Товариства клiєнтами ПАТ "УКР/IН/БАНК" поданi судовi позови про стягнення 

заборгованостi за депозитними вкладами. Станом на 31.12.2019 року сума позовiв, пред'явлених 

до  виконання шляхом примусового стягнення коштiв з банкiвських рахункiв Товариства не 

визначена. Керiвництво Товариства вважає, що оскiльки заборгованiсть за депозитними 

вкладами визнана в балансi, iстотних додаткових витрат не виникне. 

7.1.2. Оподаткування 

Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш 

нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному 

економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної 

дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на 

оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде 

сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть 

фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на 

угоди. Сума податкового зобов'язання Товариства складає 29 597 тис. грн. та не сплачується з 

причини арештiв банкiвських рахункiв. При несвоєчаснiй сплати основного зобов'язання 

податковими органами застосовуються фiнансовi санкцiї у виглядi штрафiв та пенi. Розмiр 

санкцiй залежить вiд дати оплати зобов'язання та не може бути з упевненiстю розрахований 

завчасно.  Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами 

протягом трьох рокiв. 

7.1.3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв 

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної 

нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути 

реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. 

 Незважаючи на визнання незаконними рiшення НБУ та ФГВФО про визнання ПАТ 

"УКР/IН/БАНК" неплатоспроможним, вiдкликання банкiвської лiцензiї та початок процедури 

лiквiдацiї,  та незважаючи на те, що ПАТ "УКР/IН/КОМ" прийняв на себе права та обов'язки 

банку, окремi великi боржники оскаржують у судовому порядку законнiсть визнання 

правонаступництва ПАТ "УКР/IН/КОМ". Рiшеннями у справi №910/7828/17 та №910/8117/17 

встановлено, що ПАТ "УКР/IН/КОМ" не є законним правонаступником ПАТ "УКРIНБАНК". 

Проте, iснують iншi рiшення судiв апеляцiйної та касацiйної iнстанцiй, наприклад у яких суди 

прийшли до протилежного висновку i вважають Товариство правонаступником банку. Таким 

чином, наявна правова проблема, яка iстотно впливає на ступiнь повернення активiв. 

            Виходячи iз ситуацiї, у 2018 роцi Керiвництво Товариства прийняло рiшення про 

змiну моделi бiзнесу та перекласифiкацiю дебiторської заборгованостi, що є залишком 

кредитного портфелю банку на таку, погашення якої очiкується переважно шляхом продажу. 

Протягом 2019 року Товариством отримано дохiд вiд реалiзацiї таких активiв на загальну суму 

619 058 тис. грн. (п.6.12. Примiток) собiвартiстю 554 304 тис. грн. (п. 6.13 Примiток). 

            Iнша дебiторська заборгованiсть є переважно короткостроковою i очiкується до 

погашення протягом 2020 року. 

7.2 Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони 

До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами у 2019 роцi належали: 



Клименко В.О., голова наглядової ради; 

Iльюченко А.М., голова правлiння; 

Убєйвовк О.С., заступник голови правлiння; 

Алексiйчук М.М., член правлiння; 

Богушко В.О., член правлiння; 

Iвушкiн П.Ю., член правлiння (вибув); 

ТОВ Ахтiар-2018, дочiрнє пiдприємство; 

ТОВ Казань-2018, дочiрнє пiдприємство; 

ТОВ Княжа-2018, дочiрнє пiдприємство. 

 

Товариство у 2019 роцi не мало операцiй з пов'язаними сторонами, крiм виплати заробiтної 

плати управлiнському персоналу на загальну суму  885 тис.грн. 

7.3. Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками 

 Управлiння ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i є 

важливим елементом її дiяльностi. Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на 

непередбачуваностi фiнансових ринкiв i нацiлена на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного 

впливу на фiнансовi показники Товариства. Оперативний i юридичний контроль має на метi 

забезпечувати належне функцiонування внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї 

операцiйних i юридичних ризикiв.  

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з фiнансовими ризиками i 

вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись 

унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок 

впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких фiнансових ризикiв вiднесено 

кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. 

Полiтика з управлiння ризиками орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з 

якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постiйний 

монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння 

ризиками. 

Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин 

виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та 

застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.  

7.3.1. Кредитний ризик 

Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе 

виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. 

Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi рахунки в банках, 

облiгацiї, дебiторська заборгованiсть (в т.ч. кредитний портфель банку). 

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Товариства є оцiнка кредитоспроможностi 

контрагентiв, для чого використовуються доступна iнформацiя щодо їх спроможностi 

виконувати борговi зобов'язання.  

Станом на 31.12.2019 р. кредитний ризик по фiнансовим активам, що оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю, є низьким, що пiдтверджується чинниками, якi враховують 

специфiку контрагентiв, загальнi економiчнi умови та оцiнку як поточного, так i прогнозного 

напрямкiв змiни умов станом на звiтну дату. 

Щодо поточних рахункiв 

При визначеннi рiвня кредитного ризику фiнансового активу у виглядi грошових коштiв на 

поточних банкiвських рахунках враховуються рейтинги надiйностi банкiв, що розмiщуються на 

загальнодоступних фiнансових сайтах.  Товариство має залишки коштiв на рахунках у таких 

банках: ПАТ "КБ "ГЛОБУС", ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", м.Київ,  ПАТ 

"БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", м.Днiпропетровськ, ПАТ "МЕГАБАНК", м.Харкiв, ПАТ "МIСТО 

БАНК", м.Київ, ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", м.Київ, ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК", ПАТ "СБЕРБАНК", м.Київ, ПАТ "ТАСКОМБАНК", м.Київ. Аналiз рейтингiв 



засвiдчив достатню кредитоспроможнiсть банкiв та стабiльний прогноз. Враховуючи 

короткочаснiсть розмiщення коштiв на поточних рахунках внаслiдок їх примусового списання, 

кредитний ризик визначений Товариством як дуже низький, сума збитку вiд знецiнення 

визначена на рiвнi 0. 

https://minfin.com.ua/ua/banks/rating/ 

http://www.credit-rating.ua/ua/rate_history 

 

Щодо кредитного портфелу ПАТ "УКРIНБАНК" 

Станом на 31.12.2019 року в активах Товариства є залишок кредитного портфелю, що був 

прийнятий на баланс Товариства при трансформацiї балансу банку. Товариство стягує кошти з 

боржникiв на правах правонаступника банку. 

Погашення кредитiв вiдбувається переважно шляхом їх продажу (вiдступлення права вимоги до 

боржника) третiм особам - фiнансовим компанiям, шляхом примусового виконання через 

рiшення суду, шляхом залiку зустрiчних вимог iз контрагентами, якi одночасно є i боржниками i 

кредиторами. 

Iнформацiя щодо вартостi кредитного портфелю: 

 

Актив 31.12.2018 31.12.2019 

Кредитний портфель 1 631 667 1 055 376 

Резерв очiкуваних кредитних збиткiв       22 158 

Балансова вартiсть 1 631 667 1 033 218 

 

Враховуючи припущення/ намiри, що дана дебiторська заборгованiсть буде i надалi 

реалiзовуватися за цiною не нижче балансової вартостi, на думку керiвництва Товариства, 

виходячи з наявних обставин та iнформацiї, кредитний ризик для даного фiнансового активу 

Товариством визначений як дуже низький. Кредитний збиток визнано на портфельнiй основi пiд 

портфель кредитiв фiзичних осiб, загальний розмiр якого складає 82 066 тис.грн. Для розрахунку 

ризику застосовано коефiцiєнт нестабiльностi економiчної ситуацiї, прийнятий у розмiрi 27% . 

            Очiкуванi кредитнi збитки пiд iншi фiнансовi активи складають 56 056 тис.грн. 

 

До заходiв мiнiмiзацiї впливу кредитного ризику Товариство вiдносить: 

- встановлення внутрiшнього обмеження обсягу дебiторської заборгованостi в активах; 

- диверсифiкацiю структури активiв; 

- аналiз платоспроможностi контрагентiв; 

- здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах Товариства простроченої 

дебiторської заборгованостi. 

7.3.2. Ринковий ризик 

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

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює 

три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик 

виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок 

та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в 

акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. 

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

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

унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони 

чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи 

чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї 

на ринку. 

Основним методом пом'якшення ринкового та цiнового ризику Товариство використовує 

формування резерву сумнiвних боргiв. Так, пiд портфель цiнних паперiв вартiстю 745 тис. грн. 



сформовано резерв у розмiрi 690,00 тис. грн. 

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

фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 

Товариство не облiковує активи в iноземних валютах. 

7.3.3. Ризик лiквiдностi  

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, 

пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв 

або iншого фiнансового активу. 

Ризик лiквiдностi Товариства пов'язаний з неможливiстю виконувати поточнi зобов'язання у 

зв'язку з арештом банкiвських рахункiв.  

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство 

аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими 

активами, зобов'язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної 

дiяльностi. 

Зобов'язання Товариства виконуються iз залученням фiнансових посередникiв. 

7.4. Управлiння капiталом 

Товариство розглядає управлiння капiталом як систему принципiв та методiв розробки i 

реалiзацiї управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним формуванням капiталу з 

рiзноманiтних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi 

Товариства. Ключовi питання та поточнi рiшення, що впливають на обсяг i структуру капiталу, а 

також джерела його формування, розглядаються управлiнським персоналом. Механiзм 

управлiння капiталом передбачає чiтку постановку цiлей i завдань управлiння капiталом, а 

також контроль за їх дотриманням у звiтному перiодi; удосконалення методики визначення й 

аналiзу використання усiх видiв капiталу; розроблення загальної стратегiї управлiння капiталом. 

Управлiнський персонал здiйснює огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду. 

При цьому проводиться аналiз вартостi капiталу, його структура та можливi ризики. На основi 

отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення 

додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих 

позик. Товариство може здiйснювати регулювання капiталу шляхом змiни структури капiталу. 

Система управлiння капiталом може коригуватись з урахуванням змiн в операцiйному 

середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. 

Управлiння капiталом Товариства  спрямовано на досягнення наступних цiлей: 

" зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi 

забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам; 

" забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на 

послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику; 

"  дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi 

Товариства функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприємства.  

Товариство вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi 

капiталу, вiдображеного в балансi. 

Структура власного капiталу: 

Найменування статтi Станом на 31.12.2018р. Станом на 31.12.2019р. 

Статутний капiтал  620 000 620 000 

Капiтал  у дооцiнках 193 915 242 983 

Емiсiйний (додатковий) капiтал 12 12 

Резервний капiтал, у тому числi 55 886 55 886 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (1 085 457) (882 133) 

Всього власний капiтал (215 644) 36 748 

 

Значення власного капiталу збiльшилося станом на 31.12.2019 р. порiвняно з попереднiм звiтним 

перiодом на 252 392 тис. грн. i прийняло позитивне значення. Товариство провело дооцiнку 



групи основних засобiв "Будiвлi та споруди" з метою приведення їх балансової вартостi до 

ринкових цiн. Зростання капiталу у дооцiнках складає 49 068 тис. грн. Зменшення значення 

непокритого  збитку на 203 324 тис. грн. досягнуто за рахунок реалiзацiї фiнансових активiв.  

7.5. Подiї пiсля Балансу 

7.5.1. У 2020 роцi спливає термiн лiквiдацiї банку "Фiнанси та Кредит" (у станi припинення), в 

якому у Товариства були розмiщенi грошовi кошти. Актив пiдлягає списанню за рахунок 

сформованого резерву (100%). Дана операцiя не матиме впливу на показники фiнансової 

звiтностi. 

7.5.2. Пiсля звiтної дати до дати подання звiтностi 28.02.2020 у Товариства примусово з 

електронних торгiв вiдчужено три об'єкти нерухомого майна. Виручка вiд реалiзацiї склала 8 

млн. грн. Пiсля вирахування витрат на проведення торгiв та винагороди державного/приватного 

виконавцiв кошти спрямованi стягувачам в погашення зобов'язань Товариства. 

7.5.3. Пiсля звiтної дати до дати подання звiтностi 28.02.2020 сума погашеної дебiторської 

заборгованостi склала 6 млн. грн. Кошти спрямованi на погашення вимог кредиторiв та 

пiдтриання поточної дiяльностi Товариства. 

7.5.4. 06 лютого 2020 року оприлюднено Постанову Великої палати Верховного суду у справi 

№925/698/16 про стягнення кредитної заборгованостi, згiдно з якою ПАТ "УКР/IН/КОМ" не 

визнано належним одержувачам коштiв, у зв'язку з нiбито  порушенням процедури 

реорганiзацiї Товариства. Справу передано на розгляд до суду першої iнстанцiї. Не 

погоджуючись з висновками Великої палати, Товариство пiдготувало вiдповiдний позов до 

Конституцiйного суду України. До розгляду справи та прийняття рiшення Конституцiйним 

судом продовжує iснувати правова невизначенiсть, з точки зору окремих боржникiв, щодо 

статусу ПАТ "УКР/IН/КОМ".  

Подiї пiсля звiтної дати не передбачають коригувань у фiнансовiй звiтностi станом на 

31.12.2019р. 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

компанiя "ЗЕЛЛЕР 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

31867227 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

УКРАЇНА, 01033 м. Київ, вул. Шота 

Руставелi, 31-Б, офiс 26 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

109 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 29/3, дата: 30.01.2001 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 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), 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку України 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 14/10, дата: 04.11.2019 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 17.02.2020, дата 

закінчення: 19.04.2020 

12 Дата аудиторського звіту 19.03.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

120 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

I. ЗВIТ З АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

 

 

Думка iз застереженням 

 

 



 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" (далi - ПАТ "УКР/IН/КОМ", або Товариство), 

що складається з Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на кiнець дня 31.12.2019 року, 

Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв (за 

прямим методом), Звiту про власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий 

виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки (далi - рiчна фiнансова 

звiтнiсть, фiнансовi звiти).  

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для 

думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає 

достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПАТ "УКР/IН/КОМ" станом на 31 

грудня 2019 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився 

зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ). 

 

 

 

Основа для думки iз застереженням 

 

 

 

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. 

Даний факт негативно впливає на фiнансовий стан Товариства, результати його дiяльностi та 

перспективи розвитку. Цi подiї або умови разом iз iншими питаннями вказують, що iснує 

суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

 

Згiдно з iнформацiєю, наданою нам управлiнським персоналом, станом на 31.12.2019 року у 

Товариства є простроченi зобов'язання щодо сплати податкiв та зборiв, в розмiрi 29 597 тис. 

грн., в тому числi з податку на додану вартiсть в розмiрi 16 740 тис. грн. та мiсцевих податках 

та зборiв в розмiрi 12 857 тис. грн. без врахування розмiру штрафних санкцiй. 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. 

 

Розмiр заборгованостi 1,7 млрд. грн. по сумам, вiдшкодованим вкладникам ПАТ "УКРIНБАК" 

в межах гарантованої суми неможливо пiдтвердити актами звiряння мiж ПАТ "УКР/IН/КОМ" 

та Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб, тому є суттєва невизначенiсть стосовно цих 

статей фiнансової звiтностi станом на 31.12.2019 року. 

 

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної 

нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи (iнвестицiйна 

нерухомiсть) не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної 

дiяльностi Товариства. 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до компанiї 

згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для 



бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi 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 iз застереженням. 

 

 Ключовi питання аудиту 

 

 

 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

 

Нами були розглянутi в тому числi наступнi питання: 

 

№ п/п Ключове питання аудиту Аудиторськi процедури стосовно ключового питання 

 

1 Ведення облiку основних засобiв, необоротних активiв, iнвестицiйної нерухомостi

 Основнi процедури перевiрки ведення облiку основних засобiв, необоротних активiв, 

МШП i нарахування  амортизацiйних вiдрахувань: 

 

1) контроль за дотриманням чинного законодавства щодо операцiй з основними засобами;  

 

2) перевiрка правильностi документального оформлення операцiй, пов'язаних з рухом 

основних засобiв;  

 

3) перевiрка правильностi визнання, класифiкацiї та оцiнки необоротних активiв;  

 

4) перевiрка фактичної наявностi i стану основних засобiв;  

 

5) перевiрка правильностi нарахування амортизацiї;  

 

6) виявлення фактiв неефективного використання основних засобiв, реалiзацiї їх за заниженою 

цiною, заниження оцiнки, необ?рунтованого списання;  

 

7) оцiнка придатностi наявних основних засобiв для експлуатацiї;  

 

8) перевiрка правильностi визначення фiнансових результатiв вiд реалiзацiї основних засобiв;  

 

9) перевiрка вiдображення в облiку результатiв надзвичайних подiй, пов'язаних з основними 

засобами;  

 

10) перевiрка правильностi проведення iндексацiї, переоцiнки основних засобiв;  

 

11) перевiрка операцiй з орендованими i переданими в оренду об'єктами;  

 

12) встановлення джерел фiнансування вiдтворення основних засобiв;  

 

13) перевiрка правильностi списання недоамортизованої частини основних засобiв пiд час їх 

лiквiдацiї;  



 

14) аналiз показникiв використання основних засобiв.  

 

2 Оцiнка активiв за справедливою вартiстю У процесi аудиту оцiнки активiв за 

справедливою вартiстю використанi процедури аналiзу i оцiнки статей балансу на предмет 

вiдповiдностi справедливiй вартостi та iншi процедури, характернi для оцiнки результатiв 

зiбраних доказiв та написання аудиторського звiту i висновкiв, зокрема опитування i аналiз; 

вивчення; спостереження; одержання пiдтверджень, аналiтичнi процедури. 

 

3 Залучення коштiв вiд юридичних осiб У процесi аудиту залучення коштiв вiд 

юридичних осiб використанi про-цедури досягнення розумiння структури внутрiшнього 

контролю клiєнта; зустрiчнi перевiрки, перевiрки операцiй за змiстом; перевiрки окремих 

елементiв сальдо, перерахунок, порiвняння та iншi види перевiрки точностi; тести 

господарських операцiй; тести контрольних моментiв; аналiтичнi процедури. 

 

 

4 Облiк дебiторської заборгованостi Основнi процедури перевiрки ведення облiку 

дебiторської заборгованостi: 

 

1) одержання перелiку дебiторiв i сум дебiторської заборгованостi, перевiрка первинних 

документiв. 

 

2) дослiдження методу визначення величини дебiторської заборгованостi та розрахунку 

резерву сумнiвних боргiв. 

 

3) перевiрка документiв з iнвентаризацiї дебiторської заборгованостi. 

 

4) дослiдження класифiкацiї дебiторської заборгованостi по строкам iї непогашення. 

 

5) перевiрка фактiв списання дебiторської заборгованостi (за рiшенням суду, по якiй 

закiнчився термiн позовної давностi). 

 

6) перевiрка правильностi вiдображення дебiторської заборгованостi в аналiтичному i 

синтетичному облiку, в т. ч. по розрахунках з пiдзвiтними особами та персоналом. 

 

7) перевiрка правильностi вiдображення дебiторської заборгованостi в балансi. 

 

Робочi документи при аудитi дебiторської заборгованостi: 

 

" Звiрка залишкiв дебiторської заборгованостi; 

 

" Перелiк великих дебiторiв; 

 

" Звiрка залишку заборгованостi за даними головної книги з залишками в облiкових 

регiстрах; 

 

" Результати проведення iнвентаризацiї дебiторської заборгованостi; 

 

" Звiрка списання безнадiйної заборгованостi з облiком на за балансовому рахунку. 

 

5 Власний капiтал        Розмiр власного капiталу Товариства менше розмiру 



статутного капiталу, чим порушена вимога ст. 155 Цивiльного кодексу України. 

 

    Станом на 31.12.2019 року розмiр власного капiталу за даними фiнансової звiтностi 

Товариства, складеної за останнiй звiтний перiод становить 36 748 тис. грн., та не є меншим 

вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу акцiонерних товариств. 

 

      Вiдповiдно до пункту 1 статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" 

мiнiмальний розмiр статутного капiталу акцiонерного товариства становить 1250 мiнiмальних 

заробiтних плат виходячи iз ставки мiнiмальної заробiтної плати, що дiє на момент створення 

(реєстрацiї) акцiонерного товариства. 

 

Первинна реєстрацiя Товариства проведена 02.10.1991 року. 

 

Вiдповiдно до пункту 5 Роздiлу XVII Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України 

"Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI, опублiкований 29.10.2008 

року, Статути та внутрiшнi положення акцiонерних товариств, створених до набрання 

чинностi цим Законом, пiдлягають приведенню у вiдповiднiсть iз нормами цього Закону не 

пiзнiше нiж протягом двох рокiв з дня набрання чинностi цим Законом. Ставка мiнiмальної 

заробiтної плати на кiнець другого року дiї Закону України "Про акцiонернi товариства" 

становила 907 грн. Отже мiнiмальний розмiр статутного капiталу Товариства становить 1 133 

750 грн. (907х1250).  

 

Нашу думку щодо цього питання не було модифiковано. 

 

 

 

 

 

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. 

 

Звiт про корпоративне управлiння ПАТ "УКР/IН/КОМ" у повнiй мiрi вiдповiдає вимогам 

Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi". У Звiтi надана 

iнформацiя щодо перспективи та стратегiї розвитку пiдприємства, результати дiяльностi за 

звiтний перiод, а також про цiновi ризики, кредитнi ризики та iншi ризики, з якими 

пiдприємство зiткнулося i може зiткнутися у майбутньому. Данi про результати дiяльностi у 

Звiтi про корпоративне управлiння доповнюють фiнансову звiтнiсть Товариства. 

 



 

 

  Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

 

повноваження, за фiнансову звiтнiсть 

 

 

 

Управлiнський персонал ПАТ "УКР/IН/КОМ" несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне 

подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 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 ПАТ "УКР/IН/КОМ" продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, 

розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 

використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 

облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи 

припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Також управлiнський 

персонал несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть наданої iнформацiї та вихiдних даних, за 

поточнi залишки на рахунках бухгалтерського облiку, за правомочнiсть (легiтимнiсть, 

законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй, за доказовiсть, повноту та юридичну силу 

первинних облiкових документiв, за методологiю та органiзацiю ведення бухгалтерського та 

податкового облiкiв, за управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну 

документацiю. 

 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування ПАТ "УКР/IН/КОМ". 

 

Вiдповiдальним за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в перевiряємому перiодi 

були: 

 

Голова правлiння ПАТ "УКР/IН/КОМ" - Iльюченко Алла Миколаївна, наказ про призначення 

вiд 23.11.2016 року № 07/1-К з початку перевiряємого перiоду до кiнця перевiряємого перiоду;  

 

Головний бухгалтер - Антошко Свiтлана Олександрiвна, наказ про призначення вiд 31.07.2018 

року № 30-К, з початку перевiряємого перiоду до кiнця перевiряємого перiоду, 

 

Для здiйснення аудиту фiнансової звiтностi були використанi наступнi документи Товариства: 

 

1. Статут, Свiдоцтво про реєстрацiю; 

 

2. Баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний 

капiтал, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi; 

 

3. Оборотно-сальдовi вiдомостi; 

 

4. Банкiвськi документи; 

 

5. Первиннi документи; 



 

6. Договори та угоди. 

 

 

 

 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 судженнята 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

 

" 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; 

 

" 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; 

 

" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

 

" 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 компанiї 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. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

 

" 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. 

 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. 

 

  

 

II. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних вимог 

 

 

 

Основнi вiдомостi про Товариство 

 

 

 

Публiчне акцiонерне товариство "Українська iнновацiйна компанiя", скорочено ПАТ 

"УКР/IН/КОМ" ("Товариство") (код ЄДРПОУ 05839888) зареєстроване 02 жовтня 1991 року 

вiдповiдно до чинного законодавства України як банкiвська установа. Постановою 

Нацiонального банку України вiд 24.12.2015р. № 934 ПАТ "Український iнновацiйний банк"  

вiднесено до категорiї неплатоспроможних та запроваджено тимчасову адмiнiстрацiю 

рiшенням ФГВФО вiд 24.12.2015 р. №239. 

 

22.03.2016 року Правлiнням НБУ на пiдставi пропозицiї ФГВФО винесено постанову №180 

Про вiдкликання банкiвської лiцензiї та лiквiдацiю ПАТ "УКРIНБАНК". 

 

Акцiонери банку оскаржили зазначенi вище Постанови, в результатi чого рiшеннями судiв 

усiх iнстанцiй вони визнанi незаконними та скасованi. 

 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 13.07.2016 року ПАТ "УКРIНБАНК" перейменовано 

в ПАТ "УКР/IН/КОМ", викладено статут у новiй редакцiї, змiнено мiсцезнаходження 

Товариства та види дiяльностi. З цiєї дати Товариство функцiонує як небанкiвська установа. 

ПАТ "УКР/IН/КОМ" є набувачем прав та обов'язкiв ПАТ "Укрiнбанк". 

 

Мiсцезнаходження Товариства: вул. Сметанна, буд. 3-А, м. Сєвєродонецьк Луганської обл., 

93404 Україна. 

 

Основним видом дiяльностi Товариства є надання в оренду та експлуатацiю власного та 

орендованого нерухомого майна. У звiтному роцi Товариство надавало в оренду 12 об'єктiв 

власного нерухомого майна УДАЛИТЬ.  

 

Крiм того, Товариство одержувало дохiд вiд вiдступлення прав вимоги за фiнансовими 

активами (кредитами Укрiнбанку), вiд реалiзацiї власних необоротних активiв. Надходження 

вiд реалiзацiї фiнансових та необоротних активiв спрямованi на виконання зобов'язань перед 



вкладниками "Укрiнбанку" та пiдтримання дiяльностi Товариства. 

 

Кiлькiсть працiвникiв Товариства станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. складала 20 

та 12 осiб, вiдповiдно. 

 

Детальна iнформацiя про юридичну особу: 

 

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разi його наявностi ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" 

 

(ПАТ "УКР/IН/КОМ") 

 

Повне та скорочене найменування юридичної особи англiйською мовою у разi їх наявностi

 PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "UKRAINIAN INNOVATIVE COMPANY" 

 

(PJSC "UKR/IN/COM") 

 

Органiзацiйно-правова форма ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

 

Назва юридичної особи "УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" 

 

Iдентифiкацiйний код юридичної особи 05839888 

 

Мiсцезнаходження юридичної особи 93404, Луганська обл., мiсто Сєвєродонецьк, 

ВУЛИЦЯ СМЕТАНIНА, будинок 3-А 

 

Перелiк засновникiв (учасникiв) юридичної особи, у тому числi частки кожного iз засновникiв 

(учасникiв); прiзвище, iм'я, по батьковi, якщо засновник - фiзична особа; найменування, 

мiсцезнаходження та iдентифiкацiйний код юридичної особи, якщо засновник - юридична 

особа АКЦIОНЕРИ ЗГIДНО РЕЄСТРУ 

 

Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 620000000.00 

 

________________________________________ 

 

КIНЦЕВИЙ БЕНЕФIЦIАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)-КЛИМЕНКО ВОЛОДИМИР 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ,М.КИЄВ,ВУЛИЦЯ IРИНИНСЬКА, БУД.5/24,КВ.23 

 

Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 0.00 

 

Данi про розмiр статутного капiталу (статутного або складеного капiталу) та про дату 

закiнчення його формування Розмiр (грн.): 620000000.00 

 

Дата закiнчення формування: 08.06.2012 

 

Види дiяльностi Код КВЕД 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та 

пенсiйного забезпечення), н. в. i. у.; 

 

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

пенсiйного забезпечення; 

 



Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого 

майна (основний); 

 

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування; 

 

Код КВЕД 41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель 

 

Вiдомостi про органи управлiння юридичної особи ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ 

 

Прiзвище, iм'я, по батьковi, дата обрання (призначення) осiб, якi обираються (призначаються) 

до органу управлiння юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у 

правовiдносинах з третiми особами, або осiб, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної 

особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори та данi про наявнiсть обмежень 

щодо представництва вiд iменi юридичної особи IЛЬЮЧЕНКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА - 

керiвник з 23.11.2016; 

 

  

 

УБЄЙВОВК ОЛЕКСАНДР СЕРГIЙОВИЧ - пiдписант 

 

Дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про 

включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про юридичну особу - у разi, коли 

державна реєстрацiя юридичної особи була проведена до набрання чинностi Законом України 

"Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" Дата державної 

реєстрацiї: 02.10.1991 

 

Дата запису: 08.04.2005 

 

Номер запису: 1 070 120 0000 007396 

 

Данi про вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи ЛУГАНСЬКЕ МIСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК" 

 

Код ЄДРПОУ ВП: 38202338 

 

Мiсцезнаходження ВП: 91011, Луганська обл., мiсто Луганськ, Ленiнський район, КВАРТАЛ 

АЛЄКСЄЄВА, будинок 13 

 

Мiсцезнаходження реєстрацiйної справи Сєвєродонецька мiська рада 

 

Данi органiв статистики про основний вид економiчної дiяльностi юридичної особи, 

визначений на пiдставi даних державних статистичних спостережень вiдповiдно до 

статистичної методологiї за пiдсумками дiяльностi за рiк Код КВЕД 68.20 Надання в 

оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 

 

Данi про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску, клас професiйного ризику 

виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної дiяльностi

 Данi про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску: 03-57865*; 

 

Данi про клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 

його економiчної дiяльностi: 5 



 

Iнформацiя про здiйснення зв'язку з юридичною особою Телефон 1: 0442472007  

 

Телефон 2: 2472002  

 

Адреса електронної пошти: office@ukrinbank.com 

 

Факс: 2472118  

 

Веб сторiнка: www.ukrinbank.com 

 

Кiлькiсть акцiонерiв 31 

 

Чисельнiсть працiвникiв Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за 2019 рiк 

складала 20 осiб 

 

Статутний капiтал (грн.) 620 000 000,00 

 

Номiнальна вартiсть простої акцiї (грн.) 0,01 

 

Кiлькiсть простих акцiй 62 000 000 000,00 

 

Частка простих акцiй у статутному капiталi (%) 100 

 

Дата проведення останнiх зборiв акцiонерiв 20.04.2019  року - рiчнi загальнi збори 

акцiонерiв; 20.12.2019 року - позачерговi загальнi збори акцiонерiв 

 

Найменування органу, що видав свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв, дата, 

номер № 49/1/2015, яке видане НКЦПФР 12.06.2015 року  

 

Система оподаткування Товариства На загальних пiдставах 

 

Орган Державної податкової служби, у якому Товариство зареєстроване як платник податкiв

 ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДПС У ЛУГАНСЬКIЙ ОБЛАСТI, СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ 

УПРАВЛIННЯ, ДПI У М.СЄВЄРОДОНЕЦЬКУ (М. СЄВЄРОДОНЕЦЬК) 

 

Найменування банку, який обслуговує емiтента за поточним рахунком у нацiональнiй валютi

 Поточнi рахунки вiдкрито у тринадцяти банках України. 

 

 

 

Загальне керiвництво пiдприємством здiйснює Голова Правлiння ПАТ "УКР/IН/КОМ". 

Оперативне керiвництво за основним та допомiжним видом дiяльностi пiдприємства здiйснює 

Правлiння. Наглядова Рада здiйснює нагляд за роботою Правлiння. 

 

 

 

Iнформацiя про осiб, що володiють не менше 10% акцiй Товариства  

 

станом на 31.12.2019 року 

 



 

 

Станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. Акцiонерами Товариства були: 

 

Учасники товариства: 31.12.2019 31.12.2018 

 

   

 

Акцiонер % % 

 

Клименко Володимир Олександрович 66.98622 66.98622 

 

Морозов Олексiй Вадимович 9.998642 9.998642 

 

Власники пакетiв, яким належить менше 10% акцiй  23,0151 

 

 23,0151 

 

Всього 100,0 100,0 

 

Товариство є засновником наступних дочiрнiх пiдприємств: 

 

Найменування ТОВ ЄДРПОУ Розмiр статутного капiталу, тис. грн. Частка 

Товариства, % Частка товариства, тис. грн. 

 

ТОВ "АХТIАР" 42445781 759.0 99,0 751,0 

 

ТОВ "КАЗАНЬ" 42449386 2400,0 99,0 2377,2 

 

ТОВ "КНЯЖА" 42450302 868,0 99,0 859,2 

 

 

 

Товариство станом на 31.12.2019 року має один структурний пiдроздiл ЛУГАНСЬКЕ МIСЬКЕ 

ВIДДIЛЕННЯ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ 

IННОВАЦIЙНИЙ БАНК", Код ЄДРПОУ ВП: 38202338, Мiсцезнаходження ВП: 91011, 

Луганська обл., мiсто Луганськ, Ленiнський район, квартал Алєксєєва, будинок 13. 

 

У своїй дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, Статутом, рiшеннями, 

iншими внутрiшнiми нормативними документами. 

 

Органом управлiння Товариства є загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада,  правлiння. 

 

Товариство має окремий баланс, рахунки в банках, бланки iз своїм найменуванням. 

 

 

 

Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики 

 

 

 



Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудит 

фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у 

вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого 

надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) в т. ч. до МСА 700 "Формування думки 

та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 701 "Повiдомлення iнформацiї з ключових 

питань аудиту в звiтi незалежного аудитора", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi 

незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у 

звiтi незалежного аудитора", МСА 710 "Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i 

порiвняльна фiнансова звiтнiсть", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої 

iнформацiї", МСА 550 "Пов'язанi сторони", МСА 610 "Використання роботи внутрiшнiх 

аудиторiв" МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актiв при аудитi фiнансової 

звiтностi", та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки Звiту незалежного аудитора. 

 

Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ПАТ "УКР/IН/КОМ" за 2019 

рiк є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), включаючи Мiжнароднi 

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

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2019 

року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.  

 

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних 

законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 

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

 

Фiнансова звiтнiсть ПАТ "УКР/IН/КОМ" за 2019 року є фiнансовою звiтнiстю загального 

призначення, яка сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових 

результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних 

потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. 

 

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi правил облiку та оцiнки об'єктiв облiку за 

iсторичною собiвартiстю. 

 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi за МСФЗ, як на початок, так i на кiнець звiтного перiоду, 

використано такi самi облiковi полiтики, тобто Товариство не здiйснювало змiни в облiковiй 

полiтицi та оцiнцi, включаючи методи визначення собiвартостi, якi вплинули б на звiтний 

перiод. У наступному звiтному перiодi також не передбачено змiни в облiковiй полiтицi та 

оцiнцi. 

 

Об'єктом перевiрки за перiод з 01 сiчня 2019 року по 31 грудня 2019 року є повний комплект 

фiнансової звiтностi складений вiдповiдно до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi". Всi 

фiнансовi звiти повного комплекту фiнансової звiтностi подаються з однаковою значимiстю. 

 

Оскiльки дозволено використовувати iншi назви для звiтiв, нiж тi, що використовуються у 

МСБО 1, перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, 

встановленим НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi": 

 

- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2019 року (Ф. №1); 

 

- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 року (Ф. №2); 

 

- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 року (Ф. №3); 

 



- Звiт про власний капiтал за 2019 року (Ф. №4); 

 

- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк, якi мiстять короткий виклад облiкової 

полiтики та iнших пояснень. 

 

Крiм того, були оцiненi бухгалтерськi принципи, якi використовувались на пiдприємствi, були 

розглянутi принципи оцiнки матерiальних статей балансу, якi були застосованi керiвництвом 

пiдприємства, а також фiнансова звiтнiсть в цiлому.  

 

Основнi принципи облiкової полiтики Товариства викладенi в Положеннi про облiкову 

полiтику ПАТ "УКР/IН/КОМ" на 2019 рiк, яка затверджена наказом №1 вiд 17.01.2019 року з 

урахуванням змiн та доповнень, на перiод перевiрки залишалась незмiнною. 

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПАТ 

"УКР/IН/КОМ" за станом на кiнець останнього дня звiтного року. 

 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що 

впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на 

суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 

 

 

 

 

 

Щодо вiдповiдностi розмiру власного капiталу за даними фiнансової звiтностi Товариства, 

складеної за останнiй звiтний перiод вимогам, установленим нормативно-правовими актами 

Комiсiї 

 

Вiдповiдно до пункту 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України якщо пiсля закiнчення другого 

та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства 

виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення 

свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому 

порядку.  

 

Розмiр власного капiталу Товариства менше розмiру статутного капiталу, чим порушена 

вимога ст. 155 Цивiльного кодексу України. 

 

Станом на 31.12.2019 року розмiр власного капiталу за даними фiнансової звiтностi 

Товариства, складеної за останнiй звiтний перiод становить 36 748 тис. грн., та не є меншим 

вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу. 

 

Вiдповiдно до пункту 1 статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" мiнiмальний 

розмiр статутного капiталу акцiонерного товариства становить 1250 мiнiмальних заробiтних 

плат виходячи iз ставки мiнiмальної заробiтної плати, що дiє на момент створення (реєстрацiї) 

акцiонерного товариства. 

 

Первинна реєстрацiя Товариства проведена 02.10.1991 року. 

 

Вiдповiдно до пункту 5 Роздiлу XVII Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України 

"Про акцiонернi товариства" вiд 17 вересня 2008 року № 514-VI, опублiкований 29.10.2008 

року, Статути та внутрiшнi положення акцiонерних товариств, створених до набрання 



чинностi цим Законом, пiдлягають приведенню у вiдповiднiсть iз нормами цього Закону не 

пiзнiше нiж протягом двох рокiв з дня набрання чинностi цим Законом. Ставка мiнiмальної 

заробiтної плати на кiнець другого року дiї Закону України "Про акцiонернi товариства" 

становила 907 грн. Отже мiнiмальний розмiр статутного капiталу Товариства повинен 

становити 1 133 750 грн.  

 

 

 

 Щодо вiдповiдностi розмiру статутного капiталу установчим документам 

 

Станом на 31.12.2019 року статутний капiтал Товариства вiдповiдає установчим документам 

та становить 620 000 000,00 (шiстсот двадцять мiльйонiв) гривень 00 коп.  

 

Акцiї в статутному (складеному) капiталi Товариства розподiленi наступним чином: 

 

 

 

Учасники товариства: 31.12.2019 31.12.2018 

 

Акцiонер % % 

 

Клименко Володимир Олександрович 66,98622 66,98622 

 

Морозов Олексiй Вадимович 9,998642 9,998642 

 

Власники пакетiв, яким належить менше 10% акцiй 23,0151 23,0151 

 

Всього 100,0 100,0 

 

 

 

Щодо формування та сплати статутного капiталу (сплачено повнiстю чи частково, iз 

зазначенням перелiку внескiв, унесених в оплату статутного капiталу, реквiзитiв платiжних 

документiв) 

 

Державна реєстрацiя Товариства як юридичної особи проведена 02.10.1991 року, дата запису: 

08.04.2005 року, номер запису: 1 070 120 0000 007396.  

 

Статутний (складений) капiтал Товариства затверджено у новiй редакцiї Статуту вiд 

18.03.2017 року складає 620 000 000 (шiстсот двадцять мiльйонiв) грн. 00 коп.  

 

Станом на 31.12.2019 року, Статутний капiтал становить 620 000 000 (шiстсот двадцять 

мiльйонiв) грн. 00 коп. Акцiонерами Товариства сплачено Статутний капiтал в розмiрi 620 000 

000 (шiстсот двадцять мiльйонiв) грн. 00 коп. виключно за рахунок внескiв Акцiонерiв, або 

100% Статутного капiталу Товариства. 

 

Аналiтичний облiк Статутного капiталу ведеться на бухгалтерському рахунку 40 "Статутний 

капiтал". Порядок формування Статутного капiталу вiдповiдає дiючому законодавству. 

 

 

 



 Щодо iнформацiї про Власний капiтал 

 

Перший роздiл пасиву балансу Товариства характеризує джерела формування власного 

капiталу.  

 

Власний капiтал, тис. грн.   

 

 01.01.2019 р. 31.12.2019 р. 

 

Зареєстрований (пайовий) капiтал 

 

Капiтал у дооцiнках 620 000  

 

193 915 620 000 

 

242 983 

 

Додатковий капiтал (Емiсiйний дохiд) 12 12 

 

Резервний капiтал 55 886 55 886 

 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (1 085 457) (882 133) 

 

   

 

Всього власний капiтал (215 644) 36 748 

 

Данi балансу ПАТ "УКР/IН/КОМ" станом на 31.12.2019 року свiдчать, що основним джерелом 

формування власного капiталу є статутний капiтал Товариства, капiтал у дооцiнка та 

резервний капiтал.  

 

На пiдставi рiшення Правлiння незалежним суб'єктом оцiночної дiяльностi проведено оцiнку 

необоротних активiв групи "Основнi засоби". Наказом Голови Правлiння затверджено 

результати переоцiнки, сума дооцiнки становила 49 068 тис. грн. 

 

 Данi про величину власного капiталу Товариства, що вiдображенi в балансi станом на 

31.12.2019 року, пiдтверджуються даними синтетичних та аналiтичних регiстрiв 

бухгалтерського облiку. 

 

Величина статутного капiталу, вiдображена в Балансi Товариства, вiдповiдає розмiру 

статутного капiталу, зазначеному у його Статутi.  

 

 

 

Щодо iнформацiї про облiк основних засобiв, нематерiальних активiв та їх зносу 

 

Станом на 30 вересня 2019 року в складi необоротних активiв на балансi Товариства 

облiковуються:  

 

 

 



Основнi засоби, тис. грн. 01.01.2019 р. 31.12.2019 р. 

 

Залишкова вартiсть 226 844 244 590 

 

Первiсна вартiсть 298 095 336 421 

 

Знос (71 251) (91 831) 

 

 

 

Iнвестицiйна нерухомiсть, тис. грн. 01.01.2019 р. 31.12.2019 р. 

 

Залишкова вартiсть 101 717 133 594 

 

Первiсна вартiсть 101 717 133 594 

 

Знос - - 

 

Основнi засоби Товариства обтяженi арештами в забезпечення виконання зобов'язань. 

Договори на придбання в майбутньому основних засобiв не укладались. 

 

Обмеження права власностi щодо нематерiальних активiв у Товариствi протягом 2019 року не 

було. 

 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв нараховується прямолiнiйним 

методом виходячи з термiну корисного використання об'єктiв. Протягом 2019 року змiн 

методу нарахування амортизацiї основних засобiв в облiку Товариства не вiдбувалось. 

 

 

 

Пiд час проведення аудиту, була проведена вибiркова iнвентаризацiя основних засобiв, з 

залученням аудиторiв. Результати iнвентаризацiї зафiксованi в актi iнвентаризацiї, який 

затверджений комiсiєю Товариства та представником аудиторської компанiї, вiдхилення 

вiдсутнi. 

 

 

 

Щодо iнформацiї про облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй 

 

 

 

Станом на 01.01.2019 р. Товариство володiло облiгацiями внутрiшньої державної позики  сер. 

UA4000186159 номiналом 1000 грн. у кiлькостi 28 259 штук та сер. UA4000185557 номiналом 

1000 грн. у кiлькостi 4281 шт. з термiном погашення 14.08.2019 та 22.07.2019 р. вiдповiдно, якi 

утримувалися до погашення основної суми та вiдсоткiв. Загальна сума ОВДП складала 17892 

тис. грн. та вiдображена у ряд. 1035 ф.№1 "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)"  у складi iнших 

фiнансових iнвестицiй.  

 

ОВДП є процентними. На дату погашення облiгацiй Товариством в бухгалтерському облiку  

нараховано вiдсотки, згiдно з умовами розмiщення, опублiкованими на сайтi НБУ. Грошовi 

кошти вiд погашення ОВДП та нарахованi  вiдсотки, як очiкується, мали бути перерахованi 



Казначейством на накопичувальний рахунок ПАТ "Укрiнбанк" в НБУ. У зв'язку з вiдсутнiстю 

контролю над зазначеним рахунком цi кошти визнанi в балансi як iнша дебiторська 

заборгованiсть з нарахуванням резерву. Балансова вартiсть даного активу дорiвнює нулю. 

 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi у капiталi iнших 

пiдприємств станом на 31.12.2019 року становлять 3 987 тис. грн. i складаються з часток в 

Статутному капiталi компанiй. 

 

 

 

Фiнансовi iнвестицiї, тис. грн. 01.01.2019 р. 31.12.2019 р. 

 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (iншi фiнансовi iнвестицiї) 21 879 3 987 

 

           Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї: якi облiковуються за методом участi у капiталi 

iнших пiдприємств складаються з часток в Статутному капiталi наступних компанiй:  

 

        - ТОВ "АХТIАР - 2018" (код ЄДРПОУ 42445781) - 99,0% Статутного капiталу (в 

грошовому еквiвалентi - 752 тис. грн.). Балансова вартiсть вiдповiдає собiвартостi придбання.  

 

       - ТОВ "КАЗАНЬ - 2018" (код ЄДРПОУ 42449386) - 99,0% Статутного капiталу (в 

грошовому еквiвалентi - 2 377 тис. грн.). Балансова вартiсть вiдповiдає собiвартостi 

придбання;                 

 

       - ТОВ "КНЯЖА - 2018" (код ЄДРПОУ 42450302) - 99,0%  Статутного капiталу (в 

грошовому еквiвалентi - 859 тис. грн.). Балансова вартiсть вiдповiдає собiвартостi придбання.  

 

         Переоцiнка корпоративних прав не проводилась у зв'язку з тим, що справедлива 

вартiсть корпоративних прав вiдповiдає їх балансовiй вартостi з урахуванням чистих активiв 

пiдприємств.  

 

 

 

 Щодо запасiв 

 

Облiк запасiв здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО 2 "Запаси". 

 

Запаси, тис. грн. 01.01.2019 р. 31.12.2019 р. 

 

 15 9 

 

Списання запасiв здiйснюється за методом FIFO. 

 

 

 

Щодо довгострокової дебiторської заборгованостi 

 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть представлена фiнансовим активом з договiрним 

термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв з дати балансу, а саме до 28.02.2022 року. Фiнансовий 

актив облiковується у сумi теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв 663 тис. грн., в 

ряд. 1040 ф.№1 "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)". Суму дисконту 301 тис. грн. визнано 



витратами поточного перiоду та вiдображено у складi фiнансових витрат, ряд. 2250 ф.№2 "Звiт 

про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)". Для дисконтування застосовано 

середньооблiкову ставку рефiнансування НБУ за 2019 рiк в розмiрi 16,98% рiчних. У 

наступних перiодах дисконт пiдлягає амортизацiї з вiдображенням у складi доходiв. 

 

 

 

Щодо iнформацiї про облiк коштiв i розрахункiв 

 

Операцiї по поточним рахункам здiйснюються з дотриманням вимог "Iнструкцiї про 

безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi", затвердженої Постановою 

Правлiнням НБУ вiд 21.01.2004 року №22. Станом на 31.12.2019 року залишок коштiв на 

рахунках ПАТ "УКР/IН/КОМ" складає 1 551 тис. грн. в нацiональнiй валютi. 

 

 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти, тис. грн. 01.01.2019 р. 31.12.2019 р. 

 

Готiвка - - 

 

Рахунки в банках 9 627 1 551 

 

Разом 9 627 1 551 

 

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, накопичувальний рахунок ПАТ "УКРIНБАНК" в НБУ є 

заблокованим. У зв'язку з наявнiстю виконавчих документiв на примусове стягнення 

грошових коштiв з усiх наявних рахункiв, на усi банкiвськi рахунки Товариства накладено 

арешти. 

 

Станом на 31.12.2019 р. на поточних рахунках Товариства у банках України облiковуються за 

номiнальною вартiстю грошовi кошти на суму 1551 тис. грн. Поточнi рахунки вiдкрито у 

тринадцяти банках України. Кошти на усiх поточних рахунках знаходяться пiд арештом та 

примусово списуються з рахункiв державними та приватними виконавцями у межах 

виконавчих проваджень. 

 

Станом на 31.12.2019 р. не пiдтверджено залишок коштiв на накопичувальному рахунку, 

вiдкритому в НБУ лiквiдатором ПАТ "УКРIНБАНК" на суму 8 688 тис. грн., у зв'язку iз 

вiдсутнiстю доступу до рахунку. В бухгалтерському облiку дану суму перенесено до складу 

iншої дебiторської заборгованостi (ряд. 1155 ф.№1 "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)". Пiд 

дебiторську заборгованiсть сформовано резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки у розмiрi 8 688 

тис. грн. 

 

 

 

Щодо iнформацiї про облiк розрахункiв з дебiторами 

 

 

 



           Станом на 31.12.2019 року дебiторська заборгованiсть, поточнi фiнансовi iнвестицiї 

та iншi оборотнi активи в складi оборотних активiв становлять 1 823 529 тис. грн., та 

складаються:  

 

 

 

Дебiторська заборгованiсть, тис. грн.   

 

 01.01.2019 р. 31.12.2019 р. 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:  

 

(чиста реалiзацiйна вартiсть) 

 

- первiсна вартiсть         

 

2 642 

 

2 642  

 

456 

 

456 

 

- резерв сумнiвних боргiв - - 

 

Дебiторська заборгованiсть з розрахунками: 

 

 за виданими авансами (чиста реалiзацiйна вартiсть) 

 

- первiсна вартiсть 

 

- резерв сумнiвних боргiв  

 

2 674 

 

6 874 

 

4 200  

 

4 311 

 

8 311 

 

4 200 

 

з бюджетом, 139 101 

 

у тому числi з податку на прибуток 27 27 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть:  



 

(чиста реалiзацiйна вартiсть) 

 

- первiсна вартiсть   

 

- резерв сумнiвних боргiв       

 

1 887 920 

 

1 955 715 

 

63 595  

 

1 796 639 

 

1 869 963 

 

73 324 

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї (балансова вартiсть) 55 55 

 

- первiсна вартiсть  775 745 

 

- резерв сумнiвних боргiв 720 690 

 

Iншi оборотнi активи 36 021 21 967 

 

Всього  1 929 451 1 823 529 

 

Заборгованiсть по виданим авансам включає сумнiвну заборгованiсть по договору 

задоволення вимог iпотекодержателя по якiй нарахований резерв сумнiвних боргiв с сумi 4 

200 тис. грн. та ряд iнших заборгованостей. 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть в сумi 1 796 639 тис. грн. включає кредитний 

портфель, розрахунки за претензiями, iншу дебiторську заборгованiсть  

 

Станом на 31 грудня 2019 року загальна сума резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки склала 78 

214 тис. грн. 

 

В 2018 роцi Керiвництво Товариства прийняло рiшення про змiну моделi бiзнесу та 

перекласифiкацiю дебiторської заборгованостi, що є залишком кредитного портфелю ПАТ 

"УКРIНБАНК"  на таку, погашення якої очiкується переважно шляхом продажу. Наказом Про 

облiкову полiтику передбачено, що дебiторська заборгованiсть в складi фiнансових активiв 

оцiнюється на дату балансу за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки 

у прибутку або збитку. Оцiнка справедливої вартостi цих активiв належить до третього рiвня 

iєрархiї справедливої вартостi (тi, що не мають котирувань та не є спостережуваними). 

Керiвництво Товариства вважає, що вартiсть цих активiв вiдповiдає справедливiй вартостi. На 

думку керiвництва Товариства, виходячи з наявних обставин та iнформацiї, кредитний ризик 

для даного фiнансового активу Товариством визначений як дуже низький. Залишок 

кредитного портфелю ПАТ "УКРIНБАНК" утримуваний для продажу становить 1055376 тис. 

грн. Товариством не розроблено Порядок розрахунку та формування резерву за кредитними 



збитками. При значному збiльшеннi кредитного ризику зменшення корисностi повинно 

оцiнюватися за допомогою розрахункових коефiцiєнтiв. Розрахунок резерву пiд знецiнення 

фiнансових активiв (кредитних збиткiв)  визнано на портфельнiй основi тiльки пiд портфель 

кредитiв фiзичних осiб у сумi 22 158 тис. грн. 

 

Незважаючи на визнання незаконними рiшення НБУ та ФГВФО про визнання ПАТ 

"УКРIНБАНК" неплатоспроможним, вiдкликання банкiвської лiцензiї та початок процедури 

лiквiдацiї, та незважаючи на те, що ПАТ "УКР/IН/КОМ" прийняв на себе права та обов'язки 

банку, окремi великi боржники оскаржують у судовому порядку законнiсть визнання 

правонаступництва ПАТ "УКР/IН/КОМ". Рiшеннями у справi №910/7828/17 та №910/8117/17 

встановлено, що ПАТ "УКР/IН/КОМ" не є законним правонаступником ПАТ "УКРIНБАНК". 

Проте, iснують iншi рiшення судiв апеляцiйної та касацiйної iнстанцiй, у яких суди прийшли 

до протилежного висновку i вважають Товариство правонаступником банку. Таким чином, 

наявна правова проблема, яка iстотно впливає на ступiнь повернення активiв. 

 

 

 

Щодо iнформацiї про облiк поточних фiнансових iнвестицiй 

 

         Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2019 року становлять 55 тис. грн. i 

складаються з часток в Статутному капiталi наступних компанiй:  

 

        - ПрАТ "КIНТО" (код ЄДРПОУ 16461855 ) - 1% в Статутному капiталi товариства (в 

грошовому еквiвалентi - 666 тис. грн.). Балансова вартiсть 0 тис. грн.;                 

 

       - АТ "УКРКАРТ" (код ЄДРПОУ 23702532) - 2400 акцiй товариства (в грошовому 

еквiвалентi - 24 тис. грн.). Балансова вартiсть 0 тис. грн.;                 

 

       - АТ "Українська фондова бiржа" (код ЄДРПОУ 14281095) загальною номiнальною 

вартiстю 54 тис. грн.,  балансова вартiсть на суму 54 тис. грн.   

 

       - АТ "Українська аграрна бiржа" (код ЄДРПОУ23389377) загальною номiнальною 

вартiстю 30 тис. грн., балансова вартiсть 0 тис. грн.  

 

       - АТ "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" (код ЄДРПОУ 22877057) загальною 

номiнальною вартiстю 1 тис. грн., балансова вартiсть 1 тис. грн. 

 

           Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв повинна встановлюватися згiдно з 

МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", застосовуючи методи оцiнювання, передбаченi МСФЗ 13 

"Оцiнки за справедливою вартiстю". 

 

 

 

Щодо iнформацiї про облiк iнших оборотних активiв 

 

Станом на 31.12.2019 року iншi поточнi оборотнi активи на балансi Товариства становлять        

21 967 тис. грн.  

 

До складу iнших оборотних активiв вiднесений непiдтверджений податковий кредит по ПДВ в 

сумi 21 443 тис. грн. (в 2020 роцi спливає термiн 1095 календарних днiв з дати складання 

податкових накладних) та залишок по рахунку 33 "Iншi кошти" (грошовi документи в 



iноземнiй валютi). 

 

 

 

Щодо iнформацiї про облiк розрахункiв за необоротнi активи, утримуванi для продажу, та 

групи вибуття 

 

Станом на 31.12.2019 року необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття на 

балансi Товариства становлять 107 973 тис. грн.  

 

До складу необоротних активiв, утримуваних для продажу, та групи вибуття вiднесено 

вартiсть будiвлi магазину непродовольчих товарiв Донецьк, вул. Артема, 193 Г в розмiрi 1 972 

тис. грн., що розташований в непiдконтрольних районах Донецької областi. 

 

Данi про величину необоротних активiв, утримуваних для продажу, та групи вибуття, що 

вiдображенi в балансi Товариства станом на 31.12.2019 року, пiдтверджуються даними 

облiкових регiстрiв i первинних документiв.  

 

 

 

Щодо iнформацiї про облiк розрахункiв з кредиторами 

 

Станом на 31.12.2019 року поточнi зобов'язання на балансi Товариства становлять  

 

2 279 115 тис. грн.  

 

 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть, тис. грн.   

 

 01.01.2019 р. 31.12.2019 р. 

 

за довгостроковими зобов'язаннями - 194 

 

за товари, роботи, послуги 2 854 1 140 

 

з бюджетом 

 

в т. ч. з податку на прибуток 31 128 

 

- 29 597 

 

- 

 

з страхування - - 

 

з оплати працi - - 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - - 

 

поточнi забезпечення - 157 



 

Доходи майбутнiх перiодiв 2 737 2 

 

Iншi поточнi зобов'язання 2 576 638 2 248 025 

 

Всього кредиторська заборгованiсть 2 613 357 2 279 115 

 

 

 

Заборгованiсть перед бюджетом складається iз податкового боргу з ПДВ у сумi 16 740 тис. 

грн. та за мiсцевими податками (податок на нерухоме майно та плата за землю) у сумi 12 857 

тис. грн. без врахування штрафних санкцiй. Податки не сплачуються з причини арешту 

банкiвських рахункiв. 

 

Кредиторська заборгованiсть Товариства за зобов'язаннями перед ФГВФО та перед 

вкладниками банку утворилася в перiод дiяльностi Товариства як банкiвської установи та в 

перiод дiї процедури лiквiдацiї. До складу iнших поточних зобов'язань Товариства вiднесена 

заборгованость по сумам, вiдшкодованим вкладникам ПАТ "УКРIНБАК" в межах 

гарантованої суми мiж ПАТ "УКР/IН/КОМ" та ФГВФО в сумi 1 702 623 тис. грн. та перед 

вкладниками банку в сумi 532787 тис. грн., що утворилася в перiод дiяльностi Товариства як 

банкiвської установи та в перiод дiї процедури лiквiдацiї. Зобов'язання не пiдтверджено 

актами звiрок. Заборгованiсть перед ФГВФО є предметом оскарження в судовому порядку, 

сума заборгованостi вiдображена без врахування штрафних санкцiй. 

 

Заборгованiсть перед вкладниками банку погашається Товариством переважно шляхом 

примусового стягнення з банкiвських рахункiв, залiком зустрiчних вимог в погашення 

заборгованостi за кредитами.  

 

Також, до складу iнших поточних зобов'язань вiднесенi зобов'язання по ПДВ в сумi 12615 тис. 

грн., без врахування штрафних санкцiй. 

 

 

 

Щодо iнформацiї про облiк фiнансових результатiв 

 

Облiк доходiв та витрат ведеться згiдно МСФЗ, МСБО та облiковою полiтикою Товариства. 

 

Облiк доходiв вiд реалiзацiї ведеться на рахунку 70 "Доходи вiд реалiзацiї" по субрахункам у 

вiдповiдностi з чинним законодавством. По даному питанню перевiркою порушень не 

встановлено.  

 

Фiнансовий результат дiяльностi Товариства ведеться на рахунку 79 "Фiнансовi результати". 

 

Визначення фiнансових результатiв дiяльностi Товариства протягом звiтного перiоду 

проводилось у вiдповiдностi до вимог Положеннi про облiкову полiтику та органiзацiю 

бухгалтерського облiку ПАТ "УКР/IН/КОМ" на 31.12.2019 року.  

 

Включено до фiнансових результатiв за 2019 рiк наступнi доходи: 

 

Рядок Звiту про фiнансовi результати вид доходiв сума, тис. грн., 

 



2018  

 

сума, тис. грн., 

 

2019 

 

2000 Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 10 084  

 

5835 

 

 доходи вiд операцiйної оренди та надання iн. послуг  10 084  

 

5835 

 

2120 Iншi операцiйнi доходи 114 825 245006 

 

 Вiдображення надлишкiв необоротних активiв, переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi

  5753 

 

 дохiд вiд продажу необоротних активiв 68 109 3166 

 

 одержанi штрафи, пенi, неустойки 400 3196 

 

 Вiдшкодування вiд дебiторiв ранiше списаних активiв, визнаних безнадiйними (Сума 

коштiв, стягнутих  в результатi претензiйної роботи, за кредитами, визнаними безнадiйними 

та списаними в балансi за рахунок резерву) 8 490  

 

 

 

 

 

1262 

 

 вiдсотки, одержанi за залишки коштiв на рахунках у банках 4  

 

4 

 

 дохiд вiд реалiзацiї (вiдступлення права вимоги) по кредитних договорах 37 708 0 

 

 Дохiд вiд списання безнадiйної кредиторської заборгованостi у зв'язку iз спливом 

термiну позовної давностi   

 

231629 

 

 

 

 iншi операцiйнi доходи 114  

 

2220 Iншi фiнансовi доходи  6242 

 

 Вiдсотки за розмiщення депозитiв у банках   



 

 Доходи вiд ОВДП  6242 

 

2240 Iншi доходи 391 312 622348 

 

 повернення судового збору 461 408 

 

 Надходження коштiв неустойки за порушення зобов'язання по кредитних договорах 

 5 627 466 

 

 Дохiд вiд дооцiнки власних основних засобiв у сумi, що не перевищує суми ранiше 

визнаних уцiнок 14 945  

 

 дохiд вiд реалiзацiї дебiторської заборгованостi 23 554 619058 

 

 дохiд вiд розформування резервiв пiд погашенi/списанi активи. 345 262  

 

 перевищення суми отриманої позики над вартiстю предмета iпотеки, згiдно з 

договором задоволення вимог заставодержателя (ст. 38 Закону про iпотеку).  768 320 

 

 iншi доходи 695 2092 

 

 

 

  разом по рахунках 516 221 879431 

 

 

 

Включено до фiнансових результатiв за 2019 року наступнi витрати: 

 

Рядок звiту про фiнансовий результат Опис витрат Сума, тис. 

 

грн., 2018 Сума, тис. 

 

грн., 2019  

 

2130 Адмiнiстративнi витрати , усього, у тому числi: 36 184 25910 

 

  амортизацiя 2 114 4166 

 

  госптовари 237 411 

 

  судовi витрати та витрати виконавчого провадження 9 460 3384 

 

  оплата працi та ЄСВ, забезпечення вiдпусток 3 621 3314 

 

  юридичнi послуги, нотарiальнi, оцiночнi 2 618 4905 

 

  аудит та бух. Облiк 608 130 

 

  витрати на охорону та утримання власних примiщень 5 842 1091 



 

  iншi  561 612 

 

  iнтернет та зв'язок 14 21 

 

  ИТ супровiд 577 475 

 

  рко 19 9 

 

  комунальнi витрати 3 953 970 

 

  оренда (у тому числi оплата боргу) 361 10 

 

  мiсцевi податки 6 201 6412 

 

2150  Витрати на збут   180 

 

2180 Iншi витрати операцiйної дiяльностi , усього, у тому числi 234 163 637877 

 

 Втрати вiд знецiнення запасiв 22 519  

 

 собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 100 167 3349 

 

 списання безнадiйної заборгованостi 5 374 722 

 

 Резерв пiд очiкуванi кредитнi ризики  53066 

 

 втрати вiд знецiнення запасiв 10  

 

 визнанi штрафи , пенi, неустойки 3 649 6825 

 

 iншi витрати господарської дiяльностi (ком. послуги по примiщеннях зданих в оренду 

та вiдшкодованi орендарями) 2 495 1887 

 

 собiвартiсть реалiзованих фiнансових активiв 70 040 554304 

 

 визнанi зобов'язання за списаними депозитами 29 880 17717 

 

 нараховано ЄСВ на лiкарнянi 29 7 

 

2250 Фiнансовi витрати , усього, у тому числi 149 344 

 

 вiдсотки за користування позиками 149  

 

 амортизацiя дисконту за довгостроковими фiн. активами  344 

 

2270 Iншi витрати , усього, у тому  числi 39 508 11796 

 

 витрати вiд списання необоротних активiв за рiшення власника 746  

 

 непiдтверджений податковий кредит строком бiльше 1095 днiв 38 762 11796 



 

  Усього по рахунках 310 005 676 107 

 

 

 

Чистий фiнансовий результат: прибуток за 2019 рiк склав 203 324 тис. грн., що 

пiдтверджується даними балансу, синтетичних та аналiтичних регiстрiв. Сукупний дохiд ПАТ 

"УКР/IН/КОМ" за 2019 рiк, з урахуванням дооцiнки необоротних активiв в розмiрi 49 068 тис. 

грн., склав 252 392 тис. грн. 

 

Данi Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) про балансовий  прибуток 

спiвставнi з даними балансу. Фiнансовий результат забезпечується операцiйною та 

фiнансовою дiяльнiстю Товариства. 

 

Товариство не консолiдує фiнансову звiтнiсть дочiрнiх компанiй i не вiдображає вплив з 

податку на прибуток по фiнансових iнвестицiях, так як їх значення є несуттєвими (прибутки / 

збитки не перевищують +/-10,0 тис. грн.). 

 

 

 

Розрахунок вартостi чистих активiв 

 

Пiд вартiстю чистих активiв Товариства розумiється величина, яка визначається шляхом 

вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до 

розрахунку.  

 

Станом на 31.12.2019 року чистi активи ПАТ "УКР/IН/КОМ"  складають: 

 

 

 

Рядок  Сума на кiнець звiтного перiоду, 

 

тис. грн.. 

 

1. АКТИВИ  

 

1.2 Необоротнi актив 382 834 

 

1.3 Оборотнi активи 1 825 091 

 

1.4 Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 107 973 

 

1.5 Усього активiв 2 315 898 

 

2. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

 

2.1 Довгостроковi зобов'язання i забезпечення 35 

 

2.2 Поточнi зобов'язання i забезпечення 2 279 115 

 

2.3 Зобов'язання пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та 



групами вибуття - 

 

2.4 Чиста вартiсть активiв недержавного пенсiйного фонду - 

 

2.5 Усього зобов'язань 2 279 150 

 

3. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.5 - рядок 2.5) 36 748 

 

4. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ, у тому числi: 620 000 

 

Таким чином, станом на 31.12.2019 року чистi активи ПАТ "УКР/IН/КОМ" дорiвнюють 36 748 

тис. грн.  

 

Станом на 31.12.2019 року розмiр власного капiталу за даними фiнансової звiтностi 

Товариства, складеної за останнiй звiтний перiод становить 36 748 тис. грн., та не є меншим 

вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу. 

 

 

 

Щодо iнформацiї про пов'язаних осiб Товариства, якi було встановлено аудитором в процесi 

виконання процедур аудиту фiнансової звiтностi. 

 

На вимогу МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн" надається наступна 

iнформацiя про суми дебiторської або кредиторської заборгованостi, що утворилася в 

результатi  операцiй з пов'язаними  сторонами. 

 

Для цiлей цiєї фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо  одна з них має 

можливiсть контролювати  iншу сторону або чинить iстотний вплив  на iншу сторону при 

прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. При розглядi взаємовiдносин з кожною 

можливою пов'язаною стороною особлива увага придiляється сутностi вiдносин, а не лише їх 

юридичнiй формi.  

 

До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами у 2019 роцi належали: 

 

Клименко В.О., голова наглядової ради; 

 

Iльюченко А.М., голова правлiння; 

 

Убєйвовк О.С., заступник голови правлiння; 

 

Алексiйчук М.М., член правлiння; 

 

Богушко В.О., член правлiння; 

 

Iвушкiн П.Ю., член правлiння (вибув); 

 

       -  ТОВ "АХТIАР - 2018" дочiрнє пiдприємство; 

 

       - ТОВ "КАЗАНЬ - 2018" дочiрнє пiдприємство; 

 

- ТОВ "КНЯЖА - 2018" дочiрнє пiдприємство; 



 

Товариство у 2019 роцi не мало операцiй з пов'язаними сторонами, крiм виплати заробiтної 

плати управлiнському персоналу на загальну суму 885 тис. грн. 

 

Усi операцiї з пов'язаними сторонами здiйсненi без шкоди для фiнансового стану Товариства. 

 

Станом на 31.12.2019 року безнадiйної або простроченої заборгованостi за операцiями з 

пов'язаними особами немає. 

 

 

 

Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на 

фiнансово-господарський стан 

 

Судовi позови 

 

Проти Товариства клiєнтами ПАТ "УКР/IН/КОМ" поданi судовi позови про стягнення 

заборгованостi за депозитними вкладами. Станом на 31.12.2019 року сума позовiв, 

пред'явлених до виконання шляхом примусового стягнення коштiв з банкiвських рахункiв 

Товариства аудиторам не надана. Керiвництво Товариства вважає, що оскiльки заборгованiсть 

за депозитними вкладами визнана в балансi, iстотних додаткових витрат не виникне. 

 

 

 

Дiї, якi вiдбулися протягом звiтного 2019 року 

 

В результатi проведення аудиторських процедур нами було дослiджено факти про подiї, 

iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

 

Протягом 2019 року вiдбулись змiни: 

 

у складi Наглядової ради,  

 

01.03.2019 року припинено повноваження Члена Правлiння Iвушкiна Павла Юрiйовича; 

 

припинено повноваження ревiзiйної комiсiї 20.12.2019 року. 

 

 

 

Витрати вiд змiни вартостi активiв 

 

Станом на 31.12.2019 року в активах Товариства є залишок кредитного портфелю, що був 

прийнятий на баланс Товариства при трансформацiї балансу банку. Товариство стягує кошти з 

боржникiв на правах правонаступника банку. 

 

Погашення кредитiв вiдбувається переважно шляхом їх продажу (вiдступлення права вимоги 

до боржника) третiм особам - фiнансовим компанiям, шляхом примусового виконання через 

рiшення суду, шляхом залiку зустрiчних вимог iз контрагентами, якi одночасно є i 

боржниками i кредиторами. 

 



Враховуючи припущення/намiри, що дана дебiторська заборгованiсть буде i надалi 

реалiзовуватися за цiною не нижче балансової вартостi, на думку керiвництва Товариства, 

виходячи з наявних обставин та iнформацiї, кредитний ризик для даного фiнансового активу 

Товариством визначений як дуже низький. Кредитний збиток визнано на портфельнiй основi 

пiд портфель кредитiв фiзичних осiб, загальний розмiр якого складає 82 066 тис. грн. Для 

розрахунку ризику застосовано коефiцiєнт нестабiльностi економiчної ситуацiї, прийнятий у 

розмiрi 27% . Резерв очiкуваних кредитних збиткiв становить 22 158 тис. грн. 

 

Аудитори вiдмiчають, що основним методом оцiнки кредитних ризикiв Товариства є оцiнка 

кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються доступна iнформацiя щодо їх 

спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Оцiнка кредитного ризику iнших дебiторiв не 

проведена, що ставить пiд сумнiв повноту нарахування резервiв. 

 

 

 

Розкриття iнформацiї про виконання значних правочинiв 

 

 

 

Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення Товариством власних акцiй), 

учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його 

предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi. 

 

Пiд час перевiрки аудитором виконано процедури встановлення фактiв вiдповiдностi до статтi 

70 Закону України "Про акцiонернi товариства".  

 

За даними фiнансової звiтностi Товариства станом на кiнець 2018 року активи становлять     

2 397 713 тис. грн., 10 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства, за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi складають 239 771,3 тис. грн. 

 

15.10.2019 року прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв.  

 

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Наглядова рада.  

 

Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру:  

 

1) укладення iз ТОВ "Фiнансова компанiя "Старт фiнанс" (ЄДРПОУ 41159005) договору 

вiдступлення прав вимоги за кредитним договором №2012-14 вiд 11.04.2012 року, зi всiма 

додатками, додатковими угодами, додатковими договорами, договорами про внесення змiн та 

доповненнями до них, договорами забезпечення тощо, що є його невiд'ємними частинами, 

який укладений мiж ПАТ "УКРIНБАНК" (ЄДРПОУ 05839888) та ПАТ "ВАТУТИНСЬКИЙ 

ХЛIБОКОМБIНАТ" (ЄДРПОУ 00380669) (балансова вартiсть 354 391 тис. грн.).  

 

Кiлькiсть голосiв "ЗА" - чотири, "ПРОТИ" - нуль. 

 

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що 

Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв. 

 

 



 

 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту 

вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" 

 

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi 

внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" було 

отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо: 

 

   вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону 

України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту, 

 

   достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у 

роздiлi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" рiчного звiту акцiонерного 

товариства. 

 

Акцiонерами ПАТ "УКР/IН/КОМ" станом на 31.12.2019 року є фiзичнi та юридичнi особи, 

яким належить 62 000 000 000 акцiй, що становить 100,00 % Статутного капiталу Товариства. 

 

Формування складу органiв корпоративного управлiння ПАТ "УКР/IН/КОМ" здiйснюється 

вiдповiдно до: 

 

- Статуту Товариства; 

 

- рiшення загальних зборiв акцiонерного товариства, рiшення Наглядової ради 

акцiонерного товариства. 

 

Протягом звiтного року в ПАТ "УКР/IН/КОМ" функцiонували наступнi органи 

корпоративного управлiння: 

 

" Загальнi збори акцiонерiв; 

 

" Наглядова рада; 

 

" Правлiння. 

 

Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом управлiння i здiйснюють загальне керiвництво 

його дiяльнiстю. 

 

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

контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Члени Наглядової ради обираються Загальними 

зборами з числа акцiонерiв (або їх представникiв) строком на три роки. 

 

Компетенцiя, порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради 

визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства. 

 

Правлiння є виконавчим органом Товариства. 

 

Правлiння Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю та несе вiдповiдальнiсть за 

результати фiнансово-господарської дiяльностi згiдно з принципами та порядком, 

встановленими Статутом, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Наглядової ради. 

 



Станом на 31.12.2019 року, згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.12.2019 року, 

скасовано дiю Ревiзiйної комiсiї та вiдповiдне Положення. 

 

Оцiнка стану впровадження принципiв корпоративного управлiння Товариством проводиться 

згiдно рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 22 липня 2014 р. 

N 955 "Про затвердження принципiв корпоративного управлiння". 

 

Товариство забезпечує захист прав та iнтересiв акцiонерiв не залежно вiд кiлькостi акцiй, 

якими володiють акцiонери. Скарг вiд акцiонерiв щодо порушення їх прав за звiтний перiод не 

надавалось. 

 

За звiтний перiод розкриття особливої iнформацiї на фондовому ринку Товариством 

здiйснювалося в термiн та порядку, передбаченому вимогами чинного законодавства.  

 

Акцiонери вчасно i в повному обсязi отримують вiд Товариства iнформацiю з усiх суттєвих 

питань, що стосується дiяльностi Товариства в цiлому.  

 

Для оптимiзацiї роботи органiв управлiння та контролю в Товариствi розробленi Положення 

про Наглядову раду Товариства,  Про загальнi збори Товариства.  

 

Для подальшого пiдвищення ефективностi керування Товариством рекомендуємо бiльше 

уваги придiляти прогнозуванню фiнансових ризикiв та внутрiшньому контролю. 

 

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi 

внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна 

зробити висновок: 

 

   прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає 

вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту, 

 

   з урахуванням обставин, якi викладено вище, наведена у рiчному звiтi "Iнформацiя про 

стан корпоративного управлiння" подається повно та розкриває достовiрно фактичнi 

результати функцiонування органiв корпоративного управлiння. 

 

 

 

Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства 

 

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання 

розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй 

контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень 

через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури 

необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв 

суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до 

управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку 

аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв 

суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi 

аналiтичнi процедури. Аудитором були виконанi спостереження та перевiрка. Аудитор 

отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його 

власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову 



полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових 

результатiв. 

 

Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПАТ "УКР/IН/КОМ" визначається Загальними 

зборами Товариства, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює  керiвник. 

 

Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПАТ 

"УКР/IН/КОМ" внаслiдок шахрайства. 

 

 

 

 Подiї пiсля дати Балансу 

 

Пiсля звiтної дати, а саме 31.12.2019 року, вiдбулися подiї, якi можуть справити iстотний 

вплив на показники фiнансової звiтностi Товариства та вимагають розкриття iнформацiї в 

примiтках до цiєї фiнансової звiтностi. 

 

У 2020 роцi спливає термiн лiквiдацiї банку "Фiнанси та Кредит" (у станi припинення), в 

якому у Товариства були розмiщенi грошовi кошти. Актив пiдлягає списанню за рахунок 

сформованого резерву (100%). Дана операцiя не матиме впливу на показники фiнансової 

звiтностi. 

 

Пiсля звiтної дати до дати подання звiтностi 28.02.2020 року у Товариства примусово з 

електронних торгiв вiдчужено три об'єкти нерухомого майна. Виручка вiд реалiзацiї склала 8 

млн. грн. Пiсля вирахування витрат на проведення торгiв та винагороди 

державного/приватного виконавцiв кошти спрямованi стягувачам в погашення зобов'язань 

Товариства. 

 

Пiсля звiтної дати до дати подання звiтностi 28.02.2020 року сума погашеної дебiторської 

заборгованостi склала 6 млн. грн. Кошти спрямованi на погашення вимог кредиторiв та 

пiдтримання поточної дiяльностi Товариства. 

 

06 лютого 2020 року оприлюднено Постанову Великої палати Верховного суду у справi 

№925/698/16 про стягнення кредитної заборгованостi, згiдно з якою ПАТ "УКР/IН/КОМ" не 

визнано належним одержувачам коштiв, у зв'язку з нiбито  порушенням процедури 

реорганiзацiї Товариства. Справу передано на розгляд до суду першої iнстанцiї. Не 

погоджуючись з висновками Великої палати, Товариство пiдготувало вiдповiдний позов до 

Конституцiйного суду України. До розгляду справи та прийняття рiшення Конституцiйним 

судом продовжує iснувати правова невизначенiсть, з точки зору окремих боржникiв, щодо 

статусу ПАТ "УКР/IН/КОМ".  

 

Подiї пiсля звiтної дати не передбачають коригувань у фiнансовiй звiтностi станом на 

31.12.2019 року. 

 

 

 

Аналiз показникiв фiнансового стану 

 

показники платоспроможностi та фiнансової стабiльностi 

 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  



 

"УКРАЇНСЬКА IННОВАЦIЙНА КОМПАНIЯ" 

 

(станом на 31.12.2019 року 

 

 

 

Показники 

 

(формула для розрахунку) на 

 

01.01.2019 

 

року на 

 

31.12.2019 

 

 року Примiтки: 

 

(теоретичне значення) 

 

 Значення  

 

Розрахунок 

 

 (тис. грн.) Значення  

 

Розрахунок 

 

 (тис. грн.)  

 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (коефiцiєнт покриття) 

 

ф.1 р. 1195/ф.1 р. 1695 0,74 0,8 1,0-2,0 

 

 1939094/2613357 1825091/2279115  

 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 

 

ф.1(р.1160+р.1165)/ф.1 р.1695 0,004 0,0007 0,25-0,5 

 

 9682/2613357 1606/2279115  

 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi 

 

 або автономiї) 

 

ф.1 р. 1495/ф.1 р.1900 -0,09 0,02 Бiльше 0,5 

 

 -215644/2397713 36748/2315898  

 



Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом 

 

ф.1(р.1595+р.1695)/ф.1 р.1495 -12,11 62,02 0,5-1,0 

 

 2613357/-215644 2279150/36748  

 

Коефiцiєнт фiнансової залежностi 

 

ф.1 р.1900/ф.1 р.1495 -11,12 63,02 Бiльше 0,5 

 

 2397713/-215644 2315898/36748  

 

Чистий оборотний капiтал 

 

ф.1 р.1195+Ф.1 р.1200-ф.1 р.1695 -566085 -346051 Бiльше 0 

 

 1939094+108179-2613357 1825091+107973-2279115  

 

Коефiцiєнт рентабельностi активiв 

 

Ф2 р.2350, або 2355/(ф1 р. 1300 (гр.3) + р. 1300 (гр.4))/2 0,09 0,09 Бiльше 0,14 

 

 206217/2356806 203324/2356806  

 

Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi 

 

ф.1 р.1495/ф.1(р.1595+р.1695) -0,08 0,02 Бiльше 1,0 

 

 -215644/2613357 36748/2277571  

 

1. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) станом на 31.12.2019 року дорiвнює 0,8. Цей 

показник свiдчить про достатню спроможнiсть покриття своїх боргiв на протязi звiтного 

перiоду за рахунок мобiлiзацiї коштiв. Даний коефiцiєнт наближений до нормативного та має 

динамiку до покращення.  

 

2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi на 31.12.2019 року дорiвнює 0,0007. Коефiцiєнт 

абсолютної лiквiдностi свiдчить про можливiсть Товариства погашати поточнi зобов'язання за 

рахунок грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Даний коефiцiєнт не вiдповiдає нормативному 

значенню. 

 

3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi свiдчить про питому вагу власного капiталу у структурi 

балансу. Станом на 31.12.2019 року цей показник дорiвнює 0,02. Даний коефiцiєнт не 

вiдповiдає нормативному значенню. 

 

4. Коефiцiєнт фiнансування (коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом) станом на 

31.12.2019 року дорiвнює 62,02 та вказує, що зобов'язання Товариства в 62 рази перевищують 

власний капiтал.  

 

5. Коефiцiєнт фiнансової залежностi на 31.12.2019 року становить 63,02. Даний коефiцiєнт не 

вiдповiдає нормативному значенню i вказує, що Товариство по вiдношенню до його 

зобов'язань фiнансово залежне. 



 

6. Чистий оборотний капiтал на 31.12.2019 року становить -346051 тис. грн. Даний коефiцiєнт 

не вiдповiдає нормативному значенню i говорить про те, що Товариство не спроможне 

оплатити за рахунок оборотних активiв свої короткостроковi фiнансовi зобов'язання.  

 

7. Коефiцiєнт рентабельностi активiв на 31.12.2019 року становить 0,09. Даний коефiцiєнт 

вказує, що у Товариства протягом перiоду рентабельнiсть активiв пiдвищилась. Даний 

коефiцiєнт наближений до нормативного та має динамiку до покращення.   

 

8. Коефiцiєнт фiнансової стабiльностi на 31.12.2019 року становить 0,02. Даний коефiцiєнт не 

вiдповiдає нормативному значенню i характеризує забезпеченiсть заборгованостi 

пiдприємства власними коштами.  

 

Наведенi показники свiдчать про те, що загальний фiнансовий стан Товариства має динамiку 

до покращення, бiльшiсть коефiцiєнтiв наближенi до нормативних. 

 

 

 

III Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

 

 

 

Повна назва:  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "ЗЕЛЛЕР".  

 

Код ЄДРПОУ  31867227 

 

Мiсцезнаходження:  УКРАЇНА, 01033 м. Київ, вул. Шота Руставелi, 31-Б, офiс 26   

 

Реєстрацiйнi данi:  Зареєстровано Печерською районною в м. Києвi Державною 

адмiнiстрацiєю 19 лютого 2002 р. за N 1 070 120 0000 017608.  

 

Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 

надають аудиторськi послуги  Свiдоцтво N 2904 видане за рiшенням Аудиторської палати 

України вiд 23 квiтня 2002 р. за N 109, термiном чинностi до 22.12.2021 року. 

 

Компанiя включена до Роздiлу СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ 

ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-obovjazkovyj-a

udyt-finansovoi-zvitnosti/ 

 

      Про вiдповiднiсть системи контролю якостi, рiшенням АПУ №29/3 вiд 30.01.2020 року 

про те, що суб'єкт аудиторської дiяльностi пройшов зовнiшню перевiрку системи контролю 

якостi аудиторських послуг, створеної вiдповiдно до стандартiв аудиту, норм професiйної 

етики аудиторiв та законодавчих i нормативних вимог, що регулюють аудиторську дiяльнiсть. 

 

    Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi 

перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, Серiя та номер - П000398 вiд 

21.12.2016 року, термiн дiї до 22 грудня 2021 року. 

 

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi 

перевiрки фiнансових установ, номер - 0175 вiд 04.04.2017року, термiн дiї до 22 грудня 2021 



року, вiдповiдно до розпорядження Нацкомфiнпослуг  вiд 04.04.2017 року № 874 . 

 

Керiвник  Ганенко Андрiй Васильович 

 

Iнформацiя про аудитора  Ганенко Андрiй Васильович - сертифiкат аудитора Серiя "А" N 

003610, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України вiд 29 сiчня 1999 р. за N 74, 

номер реєстрацiї у Реєстрi 100413. 

 

Сивук Людмила Антонiвна - сертифiкат аудитора Серiя "А" N 005629, виданий на пiдставi 

рiшення Аудиторської палати України вiд 25 грудня 2003 р. за N 130, номер реєстрацiї у 

Реєстрi 100411. 

 

Контактний телефон  (067) 465-33-44, (050) 203-52-66 

 

 

 

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: 

 

 

 

Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № 14/10 вiд 28.10.2019 року. 

 

Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту             "17" лютого 2020 року - "19" 

березня 2020 року. 

 

Перевiрка проводилась за адресою: м. Київ, вул. Вознесенський узвiз, 10-А та м. Київ,  вул. 

Шота Руставелi, 31-Б, офiс 26. 

 

 

 

Звiт незалежного аудитора (Аудиторський висновок), складений українською мовою на 27 

аркушах (Додатки - Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "УКР/IН/КОМ" за 2019 рiк, Звiт про 

корпоративне управлiння за 2019 рiк) надано адмiнiстрацiї ПАТ "УКР/IН/КОМ" в двох 

екземплярах 19 березня 2020 року. 

 

 

 

Ключовий партнер з аудиту                                                                         

I. П. Афонiна 

 

(Сертифiкат серiя А, №003299  

 

 вiд 12.02.1998 року, 

 

 номер реєстрацiї у Реєстрi 100526 

 

 

 

Аудитор                                                                                                 

Л. А. Сивук 

 



(Сертифiкат серiї А  

 

№ 005629 вiд 25.12.2003 р.) 

 

номер реєстрацiї у Реєстрi 100411 

 

 

 

Вiд iменi аудиторської фiрми Директор ТОВ "АК "ЗЕЛЛЕР"  

 

(Сертифiкат серiї А № 003610 вiд 29.01.1999 року, дiйсний до 29.01.2023 року)номер 

реєстрацiї у Реєстрi 100413  

 

  

 

А. В. Ганенко 

 

  

 

  

 

 

 

01033 м. Київ, вул. Шота Руставелi, 31-Б, офiс 26  

 

"19" березня 2020 року 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


