


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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

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

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

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

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

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

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

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління)  

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента  

2) інформація про розвиток емітента  

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  

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

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування  

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

ліквідності та/або ризику грошових потоків  

4) звіт про корпоративне управління  

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент  

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати  

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги  

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)  

- інформація про наглядову раду  

- інформація про виконавчий орган  

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента  

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

емітента  

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

(учасників) на загальних зборах емітента  

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента  

- повноваження посадових осіб емітента  



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

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

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)  

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  

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

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

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

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

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду  

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: 

Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах не надаються, тому що Товариство не є 

учасником в iнших юридичних особах. 

Iнформацiя щодо корпоративного секретаря не надається, тому що емiтенти не акцiонернi 

товариства дану iнформацiю не розкривають. 

Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не 

надається, тому що Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв. 

Iнформацiя щодо судових справ не надається, тому що судовi справи, вимоги яких у розмiрi на 

суму один та бiльше вiдсоткiв активiв Товариства вiдсутнi. 

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, тому 

що Товариство не випускало акцiй. 

Iнфорацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що будь-якi винагороди або 

компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента у разi їх звiльнення 

статутом та внутрiшнiми положеннями не передбаченi. 

Звiт керiвництва (звiт про управлiння) не надається, тому що Товариство не здiйснювало 



публiчної пропозицiї. 

Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 

типу та/або класу належних їм акцiй не надається, тому що Товариство не випускало акцiй. 

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, Iнформацiя про змiну осiб, 

яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, 

меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, Iнформацiя про змiну осiб, якi є 

власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного 

товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 

значенню пакета акцiй не надається, тому що Товариство не випускало акцiй. 

Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також 

прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв) не надається, тому що Товариство не є акцiонерним. 

Iнформацiя про випуски акцiй не надається, тому що Товариство не випускало акцiй. 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, тому що Товариство не 

випускало iншi цiннi папери. 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало 

похiдних цiнних паперiв. 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що 

облiгацiї Товариства не забезпеченi. 

Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, 

тому що Товариство не є акцiонерним. 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй. 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента не надається, тому що працiвники не володiють облiгацiями Товариства. 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 

розмiру статутного капiталу такого емiтента не надається, тому що Товариство не випускало 

акцiй. 

Iнформацiя про 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 не надається, тому що обмеження вiдсутнi. 

Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не надається, тому що Товариство 

не випускало акцiй. 

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається тому 

що Товариство не є акцiонерним. 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у 

вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 

заiнтересованiсть не надається, тому що емiтенти не акцiонернi товариства дану iнформацiю 

не розкривають. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, тому що 

облiгацiї Товариства не забезпеченi. 



Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента не надається, тому що такi договори вiдсутнi. 

Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, 

якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що такi договори вiдсутнi. 

Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом звiтного перiоду не надається, тому що особлива iнформацiя не виникала. 

Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало 

iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.  

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО 

НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 26.06.2015 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 31250000 

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) 

 140 

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

 64.92 - Iншi види кредитування 

 64.19 - Iншi види грошового посередництва 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ"УНIВЕРСАЛ БАНК", МФО 322001 

2) IBAN 

 UA313220010000026504490000014 

3) поточний рахунок 

 UA313220010000026504490000014 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "ПУМБ", МФО 334851 

5) IBAN 

 UA553348510000000000265001486 

6) поточний рахунок 

 UA553348510000000000265001486 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку дії 

ліцензії (за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Надання коштiв у позику, в тому 

числi i на умовахфiнансового 

кредиту 

розпорядженн

я №163 

26.01.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений. 

 



14. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або 

цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг" 

уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Оновлення 

рейтингової оцінки 

цінних паперів 

емітента 29.12.2020 

uaВВВ 

Опис 

Пiдтвердження довгострокового кредитного рейтингу випуску 

вiдсоткових iменних зезабезпечених облiгацiй серiї А на суму 

90,0 млн. грн. на рiвнi uaВВВ. Прогноз рейтингу - стабiльний. 

 

17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 КИ № 062704, 

28.01.2020 

Державна служба 

України з 

надзвичайних 

ситуацiй 

Штраф, який 

встановлено 

законом у 

фiксованому розмiрi 

51,00 грн 

Виконано у повному 

обсязi 

Опис: 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не було. 

 

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 (осiб) - 98;  

середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1 людина 

(працювала 1 мiс); 

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 3; 

фонд оплати працi - 23930,5 тис грн; 

факти змiни розмiру фонду оплати працi - збiльшився на 16254,4 тис грн в зв'язку зi 

збiльшенням чисельної кiлькостi персоналу. 

 

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 



Товариство не належить до будь-яких поб'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 

Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не проводить. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

1. Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання та подальша оцiнка 

1.1 Фiнансовi активи 

Вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"  Компанiя здiйснює 

класифiкацiю  фiнансових активiв при первiсному визнаннi, як таких, 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.  

Фiнансовий актив оцiнюють за амортизованою собiвартiстю, якщо виконуються обидвi такi 

умови:  

а) актив утримують в моделi бiзнесу, мета якої - утримування активiв задля збирання 

контрактних грошових потокiв;  

б) контрактнi умови фiнансового активу передбачають у певнi дати надходження грошових 

потокiв, якi є лише погашенням основної суми та сплатою вiдсоткiв на непогашену основну 

суму. 

Фiнансовi iнструменти, якi утримуються для надходження контрактних грошових потокiв i 

продажу класифiкуються як оцiнюванi за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. 

Фiнансовi iнструменти, якi утримуються для iнших цiлей класифiкується як оцiнюванi  за  

справедливою вартiстю через прибуток/збиток. 

Компанiя проводить рекласифiкацiю фiнансових активiв в разi змiни моделi бiзнесу або 

характеристик контрактних грошових потокiв. 

Всi стандартнi операцiї з купiвлi та продажу фiнансових активiв визнаються на дату здiйснення 

угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання по покупцi активу. До 

стандартних операцiй з купiвлi або продажу вiдносяться операцiї з купiвлi або продажу 

фiнансових активiв, в рамках яких здiйснюється постачання активiв у строки, встановленi 

законодавством або прийнятi на ринку. 

Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську 

заборгованiсть, яка вiдображає позики наданi клiєнтам, а також iнвестицiї, що утримуються до 

погашення. 

Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується  як поточна 

(отримання очiкується протягом року або операцiйного циклу) або як довгострокова 

(дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна). 

Первiсне визнання 

Компанiя визнає фiнансовi активи тодi, коли вона стає стороною контрактних зобов'язань 

стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї фiнансових активiв визнаються 

з використанням облiку за датою розрахунку.  Фiнансовi активи первiсно визнаються за 

справедливою вартiстю. 



 При первiсному визнаннi фiнансового активу за справедливою вартiстю, суб'єкт 

господарювання оцiнює такий фiнансовий актив за справедливою вартiстю плюс, витрати по 

угодi, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням або випуском такого фiнансового активу. 

Подальша оцiнка 

Пiсля початкового визнання фiнансовi активи, включаючи похiднi iнструменти, якi є активами, 

оцiнюються за справедливою вартiстю без будь-якого вирахування затрат на операцiї, якi 

можуть бути понесенi при продажу чи iншому вибуттi фiнансового активу, за винятком: 

- кредитiв та дебiторської заборгованостi, що оцiнюються за амортизованою вартiстю iз 

застосуванням методу ефективного вiдсотка 

- iнвестицiй, що утримуються до погашення, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю iз 

застосуванням методу ефективного вiдсотка. 

Дебiторська заборгованiсть - це категорiя фiнансових активiв з фiксованими платежами або з 

платежами, якi можуть бути визначенi, що не мають котирування на активному ринку. 

Початкове визнання таких активiв здiйснюється за справедливою вартiстю плюс будь-якi 

витрати, що прямо вiдносяться до операцiй. Пiсля початкового визнання кредити i дебiторська 

заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного 

вiдсотка за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Амортизована вартiсть фiнансового активу - це сума, за якою фiнансовий актив оцiнюється при 

початковому визнаннi, мiнус виплати основної суми, плюс або мiнус кумулятивна амортизацiя 

будь-якої визнаної рiзницi мiж визнаною початковою сумою та сумою при погашеннi iз 

застосуванням методу ефективного вiдсотка, та мiнус будь-яке зменшення вартостi внаслiдок 

зменшення корисностi. Премiї та дисконти, у тому числi початковi витрати на операцiї, 

включаються до балансової вартостi вiдповiдного iнструмента та амортизуються за ефективною 

процентною ставкою по цьому iнструменту.  

У випадку фiнансових активiв, якi є лiквiдними або мають короткий термiн погашення (менше 

трьох мiсяцiв), допускається, що їх справедлива вартiсть дорiвнює балансовiй вартостi. 

Позики, наданi клiєнтам, являють собою фiнансовi активи, якi не є похiдними фiнансовими 

iнструментами, з фiксованими або визначеними платежами, що не котируються на активному 

ринку, за виключенням активiв, якi класифiкуються як iншi категорiї фiнансових активiв. 

Позики, наданi Компанiєю первiсно визнаються за справедливою вартiстю. У тих випадках, 

коли вартiсть наданої позики не дорiвнює справедливiй вартостi позики, наприклад, коли позика 

надана за ставками, нижчими вiд ринкових, рiзниця мiж справедливою вартiстю наданої позики 

та справедливою вартiстю позики визнається як збиток при первiсному визнаннi позики i 

включається до звiту про сукупний дохiд вiдповiдно до характеру цих збиткiв.  Пiсля первiсного 

визнання позики вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу 

ефективного процента. Позики, наданi клiєнтам, вiдображаються за вирахуванням резервiв на 

очiкуванi кредитнi збитки. 

Припинення визнання 

Визнання фiнансового активу (або, де це можливо - частини фiнансового активу або частини 

групи аналогiчних фiнансових активiв) припиняється, якщо: 

- Термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув; 

- Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на 

себе зобов'язання по виплатi третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi i 

без iстотної затримки за "транзитною" угодою; i або (a) Компанiя передала практично всi ризики 

i вигоди вiд активу, або (б) Компанiя не передала, але й не зберiгає за собою, практично всi 

ризики i вигоди вiд активу, але передала контроль над цим активом; 

- Компанiя передала всi свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або уклала 

транзитну угоду, i при цьому не передала, але й не зберiгає за собою, практично всi ризики i 

вигоди вiд активу, а також не передала контроль над активом, новий актив визнається в тiй 

ступеня, в якiй Компанiя продовжує свою участь в переданому активi. В цьому випадку 

Компанiя також визнає вiдповiдне зобов'язання. Переданий актив i вiдповiдне зобов'язання 



оцiнюються на основi, яка вiдображає права та зобов'язання, що збереженi Компанiєю. 

Знецiнення фiнансових активiв 

Згiдно вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" з питань знецiнення, Компанiя застосовує 

модель очiкуваних кредитних збиткiв, засновану на перспективному визнаннi.   

Модель знецiнення фiнансових активiв передбачає 3 стадiї: 

Стадiя 1. Компанiя визнає очiкуванi кредитнi збитки пiсля первiсного визнання активу.  Частина 

очiкуваних кредитних втрат (протягом 12-мiсячного перiоду) визнається по вiдношенню до всiх 

фiнансових iнструментiв, яких це стосується, з моменту їх первiсного придбання або випуску. 

Стадiя 2. Далi на регулярнiй основi проводиться оцiнка збiльшення кредитного ризику по 

активу.  У наступнi звiтнi перiоди, якщо має мiсце суттєве збiльшення кредитного ризику 

фiнансового iнструменту з моменту його початкового придбання, очiкуванi кредитнi збитки 

(можливi втрати) будуть визнаватися як остаточнi ( "lifetime") по всьому перiоду обiгу активу. 

Якщо немає збiльшення кредитного ризику, то продовжуємо облiк активу за правилами стадiї 1.  

Стадiя 3. Реальний кредитний збиток має мiсце, якщо вiдбулися негативнi подiї, що впливають 

на майбутнi грошовi потоки, тобто їх недоотримання.  Актив є в дiйсностi знецiненим.  

Перiодом для прогнозу майбутнiх потокiв є весь термiн.  Потоки дисконтуються i порiвнюються 

з балансовою вартiстю активу.   

Таким чином, Компанiя не вiдкладає визнання кредитних втрат до тих пiр, поки виникнуть 

об'єктивнi свiдчення знецiнення.  Компанiя визнає очiкуванi кредитнi втрати протягом усього 

термiну дiї фiнансового активу i оновлює суми очiкуваних кредитних втрат на кожну звiтну 

дату. 

Фiнансовi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю 

Вiдносно фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю, Компанiя визнає 

резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки iндивiдуально для окремо значимих фiнансових активiв, 

або в сукупностi для фiнансових активiв, якi не є окремо значимими. Активи, якi оцiнюються на 

предмет знецiнення на iндивiдуальнiй основi, щодо яких визнаються збитки вiд знецiнення, не 

повиннi оцiнюватися на предмет знецiнення на сукупнiй основi. 

Розрахунок резерву здiйснюється Компанiєю на постiйнiй основi, самостiйно, на основi 

професiйного судження.   

Для нарахування резервiв Компанiя проводить оцiнювання кредитної заборгованостi.  До уваги 

приймається платiжна дисциплiна при погашеннi основної суми боргу i вiдсоткiв по кредиту.  

Тобто  при класифiкацiї кредитiв за ступенем ризику i вiднесення до вiдповiдної групи при 

розрахунку резерву до уваги приймається тiльки один критерiй - погашення позичальниками 

заборгованостi.  Метод перiодизацiї дебiторської заборгованостi вимагає аналiзу залишкiв 

дебiторської заборгованостi на кiнець звiтного перiоду, що стосується облiку її непогашення. 

Розмiр резервiв визначається до загальної кредитної заборгованостi групи кредитiв iз 

застосуванням коефiцiєнта резервування (ризику). 

Резерв формується при знецiненнi кредитної заборгованостi, тобто при втратi вартостi внаслiдок 

невиконання або неналежного виконання позичальником зобов'язань за кредитом, або iснування 

реальної загрози такого невиконання (неналежного виконання). 

Резерв формується по портфелю однорiдних кредитiв, це обумовлено подiбними 

характеристиками кредитних договорiв. 

 Резерв на знецiнення фiнансового активу визнається в розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв в 

звiтi про сукупний дохiд як витрата. 

1.2. Фiнансовi зобов'язання 

Фiнансове зобов'язання - це зобов'язання, що є обумовленим договором зобов'язанням: 

- передати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому пiдприємству; 

- обмiняти фiнансовi активи чи фiнансовi зобов'язання з iншим суб'єктом господарювання за 

умов, якi є потенцiйно несприятливими для пiдприємства. 

Зобов'язання (для цiлей визнання у фiнансовiй звiтностi) - це теперiшня заборгованiсть 

пiдприємства, що виникає внаслiдок минулих подiй, врегулювання якого, як очiкується, 



призведе до вибуття з пiдприємства ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди. 

Первiсне визнання i оцiнка 

Вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти", фiнансовi зобов'язання 

класифiкуються як фiнансовi зобов'язання, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток, або кредити i кредиторська заборгованiсть. Компанiя класифiкує свої 

фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Всi фiнансовi зобов'язання спочатку 

визнаються за справедливою вартiстю, зменшеною, в разi кредитiв i позик, на безпосередньо 

пов'язанi з ними витрати по угодi. 

Компанiя класифiкує всi фiнансовi зобов'язання як оцiнюванi згодом за амортизованою вартiстю 

з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за винятком: 

- похiдних iнструментiв; 

- торгових фiнансових зобов'язань; 

- зобов'язань, випущених з метою зворотного викупу в найближчому майбутньому; 

- якщо у Компанiї (аналогiчно ситуацiї з фiнансовими активами) є право необоротно 

класифiкувати будь-фiнансове зобов'язання за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток, якщо така класифiкацiя надає користувачам звiтностi бiльш доречну iнформацiю 

(затверджується керiвництвом компанiї, як частина стратегiї). 

Склад фiнансових зобов'язань включає: 

- Кредиторську заборгованiсть, обумовлену контрактним правом за торговельними операцiями; 

- Довгостроковi цiннi папери, що пiдлягають оплатi фiнансовими активами; 

- Кредиторська заборгованiсть за авансами, отриманими за послуги; 

- Кредиторська заборгованiсть, обумовлена контрактним правом на позику; 

- Доходи майбутнiх перiодiв та гарантiйнi зобов'язання за послуги; 

- Зобов'язання по податках; 

- Зобов'язання за iншими платежами не оформленi угодами. 

Зобов'язання Компанiї, класифiкується на довгостроковi (термiн погашення понад 12 мiсяцiв) i 

поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). 

Поточна кредиторська заборгованiсть враховується i вiдображається у звiтi про фiнансовий стан, 

за первiсною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. 

Подальша оцiнка 

Подальша оцiнка фiнансових зобов'язань залежить вiд їх класифiкацiї, як зазначено нижче: 

Кредити та позики 

Усi фiнансовi зобов'язання, крiм тих, що були визначенi як фiнансовi зобов'язання за 

справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, та крiм 

фiнансових зобов'язань, що виникають у випадку, коли передача фiнансового активу, 

вiдображеного в облiку за справедливою вартiстю, не вiдповiдає критерiям припинення 

визнання, оцiнюються за амортизованою вартiстю. 

Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а 

також комiсiйних або витрат, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. 

Амортизацiя ефективної процентної ставки включається до складу фiнансових витрат звiту про 

сукупний дохiд. 

Припинення визнання 

Визнання фiнансового зобов'язання припиняється, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або 

термiн його дiї закiнчився. Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим 

зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах, або якщо умови 

наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiна враховуються як припинення 

визнання первiсного зобов'язання та початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх 

балансової вартостi визнається в звiтi про сукупний доход. 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Справедлива вартiсть є цiною, яка була б отримана за продаж активу або виплачена за передачу 

зобов'язання в рамках угоди, що укладається в звичайному порядку мiж учасниками ринку на 



дату оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi передбачає, що операцiя з продажу активу або 

передачi зобов'язання вiдбувається: 

- або на основному ринку для даного активу або зобов'язання; 

- або, в умовах вiдсутностi основного ринку, на найбiльш сприятливому ринку для даного 

активу або зобов'язання. 

Компанiя повинна мати доступ до основного або найбiльш сприятливого ринку. Справедлива 

вартiсть активу або зобов'язання оцiнюється з використанням припущень, якi 

використовувалися б учасниками ринку при визначеннi цiни активу або зобов'язання, при цьому 

передбачається, що учасники ринку дiють в своїх кращих iнтересах. Оцiнка справедливої 

вартостi нефiнансового активу враховує можливiсть учасника ринку генерувати економiчнi 

вигоди вiд використання активу найкращим i найбiльш ефективним чином або продати його 

iншому учаснику ринку, який буде використовувати даний актив найкращим i найбiльш 

ефективним чином. 

Компанiя використовує такi методики оцiнки, якi є прийнятними в обставинах, що склалися i 

для яких доступнi данi, достатнi для оцiнки справедливої вартостi, при цьому максимально 

використовуючи вiдповiднi вихiднi данi активного ринку i мiнiмально використовуючи вихiднi 

данi iнших ринкiв. 

Всi активи i зобов'язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у фiнансовiй 

звiтностi, класифiкуються в рамках описаної нижче iєрархiї джерел справедливої вартостi на 

пiдставi вихiдних даних самого нижнього рiвня, якi є значущими для оцiнки справедливої 

вартостi в цiлому: 

Рiвень 1 - ринковi котирування цiн на активному ринку по iдентичних активах або зобов'язаннях 

(без будь-яких коригувань); 

Рiвень 2 - моделi оцiнки, в яких iстотнi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що 

вiдносяться до самого нижнього рiвня iєрархiї є прямо або побiчно спостережуваними на ринку; 

Рiвень 3 - моделi оцiнки, в яких iстотнi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що 

вiдносяться до самого нижнього рiвня iєрархiї не є спостережуваними на ринку. 

У разi активiв i зобов'язань, якi визнаються у фiнансовiй звiтностi на перiодичнiй основi, 

Компанiя визначає факт переведення мiж рiвнями iєрархiї джерел, повторно аналiзуючи 

класифiкацiю (на пiдставi вихiдних даних самого нижнього рiвня, якi є значущими для оцiнки 

справедливої вартостi в цiлому) на кiнець кожного звiтного перiоду. 

2. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi можна конвертувати у вiдому суму 

готiвки за першою вимогою i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Грошовi 

кошти та їхнi еквiваленти включають кошти на поточних рахунках у банках, залишки коштiв у 

касi, депозити до запитання i строковi депозити iз строками виплат до трьох мiсяцiв. 

3. Податки 

Поточний податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток визначаються i визнаються у фiнансовiй звiтностi Компанiї 

вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток". 

 Поточний податок - сума податкiв на прибуток, що сплачуються (вiдшкодовуються) щодо 

оподаткованого прибутку (податкового збитку) за перiод. 

Поточнi витрати з податку на прибуток розраховуються вiдповiдно до податкового 

законодавства України. 

Поточнi податковi активи та зобов'язання за поточний перiод оцiнюються в сумi, що 

передбачена до вiдшкодування податковими органами або до сплати податковим органам. 

Ставки податкiв i податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми - це 

ставки i закони, прийнятi в Українi. 

Керiвництво перiодично оцiнює позицiю, вiдображену в податкових декларацiях, щодо ситуацiй, 

коли застосовуване податкове законодавство пiдлягає подвiйному тлумаченню, i при 

необхiдностi створює резерви. 



Вiдстрочений податок 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються та визнаються у зв'язку з 

тимчасовими рiзницями мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей фiнансової 

звiтностi та сумами, використаними для цiлей оподаткування. Вiдстрочене податкове 

зобов'язання визнається для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, за винятком 

вiдстроченого податкового зобов'язання, що виникає за первiсного визнання гудвiлу або 

початкового визнання активу або зобов'язання у операцiї, яка не є об'єднанням бiзнесу та на 

момент здiйснення операцiї не впливає на оподатковуваний прибуток (податковi збитки). 

Вiдстрочений податковий актив слiд визнавати для всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають 

вирахуванню, у тiй мiрi, в якiй iснує певна вiрогiднiсть отримання оподатковуваного прибутку, 

у взаємозалiк якого можна використати тимчасову рiзницю, що пiдлягає оподаткуванню.  

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються з використанням податкових 

ставок, якi, як очiкується, матимуть вплив на дату реалiзацiї активу або погашення зобов'язань 

вiдповiдно до вимог законодавства, чинних або фактично прийнятих на звiтну дату. 

4. Основнi засоби 

Основнi засоби вiдображаються за фактичною вартiстю, без урахування витрат на поточне 

обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд 

знецiнення. Така вартiсть включає в себе витрати, пов'язанi iз замiною частини обладнання, якi 

визнаються за фактом понесення, якщо вони вiдповiдають критерiям визнання. Балансова 

вартiсть основних засобiв оцiнюється на предмет знецiнення в разi виникнення подiй або змiн в 

обставинах, що вказують на те, що балансову вартiсть цього активу, ймовiрно, не вдасться 

вiдшкодувати. 

Амортизацiя основних засобiв розраховується лiнiйним методом протягом строку корисного 

використання таких об'єктiв основних засобiв: 

Витрати на полiпшення орендованих примiщень 5-20 рокiв 

Офiсна технiка та обладнання 5 рокiв 

Офiснi меблi 5 рокiв 

Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв 

аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного перiоду i коригуються в мiру необхiдностi. Витрати 

на ремонт i реконструкцiю вiдносяться на витрати по мiрi їх здiйснення i включаються до складу 

iнших операцiйних витрат, за винятком випадкiв, коли вони пiдлягають капiталiзацiї. 

5. Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи представленi програмним забезпеченням, патентами та лiцензiями. 

Нематерiальнi активи вiдображається в балансi за вартiстю придбання i амортизується протягом 

строку його корисного використання.  

Амортизацiя по НМА нараховується за методом рiвномiрного нарахування зносу, протягом 

строку їх корисного використання i вiдображається у складi прибутку або збитку. 

Строки корисного використання рiзних об'єктiв НМА представленi таким чином:  

Авторське право i сумiжнi з ним права 3-5 рокiв 

Iншi нематерiалi активи(право на ведення дiяльностi, тощо) 5-10 рокiв 

6. Резерви 

Резерв (Оцiночне зобов'язання) - зобов'язання з невизначеним строком або зобов'язання на 

невизначену суму. 

Резерв визнається за наявностi у Компанiї юридичного або конструктивного зобов'язання перед 

третьою стороною, коли воно пiддається достовiрнiй оцiнцi i, швидше за все, призведе до 

вiдтоку ресурсiв, не очiкуючи щонайменше еквiвалентного компенсуючого зобов'язання вiд тiєї 

ж третьої сторони. Якщо сума або дата врегулювання не може бути достовiрно визначена, то 

зобов'язання вважається умовним i розкривається у складi позабалансових зобов'язань. 

Резерв пiд реструктуризацiю визнається тiльки пiсля формалiзацiї детального плану 

реструктуризацiї, або коли розпочата реструктуризацiя пiдприємства призвела до виникнення 

конструктивних зобов'язань. 



7. Умовнi зобов'язання та умовнi активи 

Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, при цьому iнформацiя про них 

розкривається в тих випадках, коли отримання пов'язаних з ними економiчних вигод є 

ймовiрним. 

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi за винятком випадкiв, коли iснує 

ймовiрнiсть того, що погашення зобов'язання призведе до вибуття ресурсiв, що втiлюють в собi 

економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. 

Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли 

можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. 

8. Доходи i витрати 

Процентнi доходи та витрати визнаються за методом нарахування з використанням методу 

ефективної ставки процента.  Метод ефективної ставки процента - це метод визначення 

амортизованої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання (або групи фiнансових 

активiв або фiнансових зобов'язань) та розподiлення процентних доходiв або витрат протягом 

вiдповiдного перiоду.   

Ефективна ставка процента - це ставка, яка забезпечує точне приведення вартостi очiкуваних 

майбутнiх грошових виплат або надходжень протягом очiкуваного строку використання 

фiнансового iнструмента або, якщо доцiльно, протягом коротшого перiоду, до чистої балансової 

вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання. 

Доходи по борговим фiнансовим iнструментам вiдображаються з використанням методу 

ефективної ставки процента, за виключенням фiнансових активiв, що вiдображаються по 

справедливiй вартостi через прибутки та збитки. 

При списаннi (частковому списаннi) фiнансового активу або групи аналогiчних фiнансових 

активiв у результатi збитку вiд знецiнення процентнi доходи визнаються у подальшому з 

використанням процентної ставки, яка застосовувалася для дисконтування майбутнiх грошових 

потокiв з метою оцiнки збитку вiд знецiнення. 

Проценти отриманi вiд активiв, що оцiнюються по справедливiй вартостi, класифiкуються як 

процентнi доходи. 

Витрати - це зменшення економiчних вигiд компанiї за звiтний перiод у виглядi вiдтокiв або 

амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, в результатi чого зменшується власний капiтал, 

за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються за методом нарахування. 

Будь-яка операцiя по витрачанню того чи iншого ресурсу компанiї чи iншу подiю, що не 

пов'язане з цим витрачанням, але призводить до зменшення капiталу компанiї, повиннi бути 

вiдображенi в тому звiтному перiодi, в якому вони вiдбулися. 

Компанiя визнає витрати в тому звiтному перiодi, що i дохiд, отриманий за цими видатками. 

9. Вiдсотки за позиками 

Компанiєю враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi витрати на позики вiдповiдно 

до МСФЗ (IAS) 23 "Витрати на позики". 

Витрати на позики - процентнi та iншi витрати, якi пiдприємство несе в зв'язку отриманням 

позикових коштiв.   

Вiдсотки за позиками визнаються витратами в перiодi їх нарахування. Вiдсотки за позиками 

складаються з процентних платежiв та iнших витрат, якi несе Компанiя при отриманнi позик. 

Вiдсотки за позиками  списуються на витрати в звiтi про сукупний дохiд.  

10. Перерахунок iноземної валюти 

Функцiональною валютою Компанiї та валютою представлення фiнансової звiтностi Компанiї є 

українська гривня (далi - "грн."). Операцiї в iнших, вiдмiнних вiд функцiональної, валютах 

вважаються операцiями в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi первiсно 

вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (далi - 

"НБУ"), що дiяв на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в 

iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за курсами НБУ, що дiяли на дату 



балансу. Всi курсовi рiзницi, що виникають вiд такого перерахунку, вiдображаються у 

витратах/доходах перiоду. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в 

iноземнiй валютi, вiдображаються за курсами НБУ, що дiяли на дату первiсної операцiї. 

Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, 

вiдображаються за курсами НБУ, що дiяли на дату визначення справедливої вартостi. 

 

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  

Основним видом дiяльностi Товариства є надання фiнансових кредитiв фiзичним особам. 

Товариство здiйснює дiяльнiсть пiд торговою маркою MyCredit - www.mycredit.ua. Товариство 

сфокусовано на розвитку онлайн сервiсу надання кредитiв. На сьогоднiшнiй день Товариство 

обслуговує бiльш як 140 тисяч клiєнтiв, яким видано понад 1 млн. кредитiв.  

Якiсть онлайн сервiсу Товариства було визнано професiйною спiльнотою. Товариство двiчи 

увiйшло в трiйку лiдерiв в конкурсi PaySpace Magazine Awards, який визначає лiдерiв Fintech 

сегменту України.   

За звiтний перiод Товариством видано 849137 позик фiзичним особам на загальну суму 2864,837 

млн грн . Середня сума кредиту склала 3,373 тис. грн. Кредитний портфель склав 531,147 млн. 

грн. Середня тривалiсть кредитiв становить 30 днiв.  

Основними ризиками в дiяльностi Товариства є наступнi ризики. 

Ризик лiквiдностi стосується наявностi достатнiх коштiв для повернення внескiв i погашення 

iнших фiнансових зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими iнструментами, при настаннi термiну 

їхнього погашення. Виникає через неспроможнiсть Товариства запобiгти зменшенню обсягiв 

зобов'язань або фiнансувати збiльшення кредитного портфеля. Визначається обсягом 

неотриманих доходiв у разi вимушеного продажу активiв за поточною вартiстю для покриття 

розриву лiквiдностi або розмiром надлишкових витрат, якi понесенi у разi вимушеного 

залучення пасивiв для вирiшення проблем, пов'язаних з нестачею лiквiдних активiв. 

Для управлiння ризиком лiквiдностi Товариство використовує наступнi методи: 

- контроль за фiнансовими нормативами щодо лiквiдностi вiдповiдно до вимог Нацiональної 

комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг; 

- обмеження щодо залучення короткострокових фiнансових зобов'язань або обмеження щодо 

довгострокового кредитування; 

- впровадження збалансованої процентної полiтики, яка зорiєнтована на довгострокове 

залучення та короткострокове кредитування; 

- складання прогнозiв руху грошових коштiв, яке включає запланованi видачi та повернення  

кредитiв. 

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



фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює 

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

що процентнi ставки за кредитами та внесками не залежать вiд коливань вiдсоткових ставок або 

валютних курсiв, Товариство вважає ринковий ризик несуттєвим. Товариство нараховує 

вiдсотки за фiксованими процентними ставками вiдповiдно до процентної полiтики, 

встановленої спостережною радою. 

Кредитний ризик - це наявний або потенцiйний 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 виникає в результатi кредитних операцiй 

Товариства з членами, внаслiдок яких виникають фiнансовi активи. Управлiння кредитним 

ризиком здiйснюється шляхом прийняття управлiнських рiшень, спрямованих на досягнення 

мети одержання максимально можливих доходiв при мiнiмальному ризику збиткiв на основi 

проведення кiлькiсного i якiсного аналiзу кредитного портфеля Товариства. Критерiї оцiнки 

фiнансового стану позичальника встановлюються Положенням Товариства про фiнансовi 

послуги та окремими рiшеннями спостережної ради. 

Цiлями управлiння кредитним ризиком є: 

- участь у затвердженнi та нагляд за всiма кредитними зобов'язаннями позичальникiв вiдповiдно 

до внутрiшнiх процедур; 

- забезпечення збалансованої структури загального кредитного портфеля; 

- забезпечення належного формування резервiв у вiдповiдностi з прийнятими ризиками. 

Кредитний ризик мiнiмiзується за рахунок формування резервiв, лiмiтування кредитних 

операцiй, формування ефективної процентної полiтики, постiйного кiлькiсного та якiсного 

аналiзу кредитного портфеля, диверсифiкацiї кредитного портфеля, пiдтримки на достатньому 

рiвнi власного капiталу. 

Методами управлiння кредитним ризиком є: 

- вивчення та оцiнка кредитоспроможностi позичальника; 

- забезпечення кредитiв;  

- спостереження за дебiторською заборгованiстю (монiторинг); 

- диверсифiкацiя та/або концентрацiя кредитного портфеля;  

- створення резервiв. 

 

 

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  

Значних придбань та вiдчужень активiв Товариства, а також iнвестицiй за останнi роки не 

вiдбувалось.  

 

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 

Основними засобами Товариства є наявнi офiсна технiка та обладнання, офiснi меблi, якi 

використовуються для господарської дiяльностi. Основнi засоби знаходяться за 

мiсцезнаходженням Товариства.  На використання активiв пiдприємства значною мiрою жоднi 

екологiчнi чинники не впливають.  Об'єктiв оренди та будь-яких значних правочинiв що 



основних засобiв немає. Плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення 

основних засобiв вiдсутнi. 

 

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

економічних обмежень 

У 2020 роцi Товариство здiйснювало свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчної кризи. В 

результатi нестабiльної ситуацiї в Українi, дiяльнiсть Товариства супроводжується ризиками. 

Несприятливе зовнiшнє середовище в країнi в умовах складної полiтичної ситуацiї, а також 

свiтової кризи у зв'язку зi спалахом захворювання COVID-19 через вiрус SARS-COV-2 призвiв 

до введення карантину та рiзного типу обмежень пересування на територiї багатьох країн, 

включаючи найпотужнiшi економiки свiту. Це у свою чергу призвело до скорочення активностi 

у певних секторах економiки (особливо у сферi надання послуг), знизило попит на певнi товари 

та послуги та збiльшило ризики сповiльнення економiчного зростання та рецесiї у ключових 

економiках свiту зi всiма негативними наслiдками. 

Вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє 

остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i вони можуть 

негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства. 

Свiтова пандемiя короновiрусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв 

України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю її подальшого 

поширення в Українi, зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi суб'єктiв 

господарювання. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Обрана емiтентом полiтика фiнансування дiяльностi базується на власних обiгових коштах та 

коштах, отриманих вiд розмiщення облiгацiй пiдприємств. 

 

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

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

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду 

(загальний пiдсумок) - 531 147 421,27 грн., очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв - 

1 641 962 815,61 грн. 

 

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) 

Стратегія розвитку компанії на 2020-2021 рр. передбачає зростання видачи кредитів фізичним 

особам на 30%, що в свою чергу призведе до зростання прибутків від виконання цих договорів 

на 20-25%. У своїй діяльності компанія враховує ризики, що можуть виникнути виходячи із 

Законодавства України та економічних обмежень. В зв’язку з чим здійснює управління 

фінансуванням, а також показниками достатності капіталу на постійній основі. Компанія також 

оперативно реагує на інші виклики наприклад COVID 19. Організаційна структура Компанії має 

Комітет з управління активами, а також Ризик менеджмент, які забезпечують прогнозування 

можливих ризиків та негайне реагування на зовнішні фактори та виклики, а також розроблюють 

необхідні засоби та міри, які призводять до зниження впливу зовнішніх факторів на роботу 

Компанії. 

 

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

та розробку за звітний рік 

Протягом звiтного року дослiджень та розробок емiтент не здiйснював. 



 

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 

Iнформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi 

товариства, потенцiйнi iнвестори можуть отримати на офiцiйному сайтi https://mycredit.ua. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

учасникiв 

Учасники ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТАНДАРТ 

ФIНАНС", iдентифiкацiйний код 

39733345; 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "ФЛЕШ", 

iдентифiкацiйний код 41774134; 

Т.А.С. ОВЕРСIАС IНВЕСТМЕНТС 

ЛIМIТЕД, юридична особа заснована 

вiдповiдно до законодавства 

Республiки Кiпр, реєстрацiйний номер 

HE 239493 

Виконавчий орган Директор Стензя Дмитро Вiталiйович 

 



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 

Директор Стензя Дмитро Вiталiйович 1977 Вища, економiчна 2 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "1 

БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО 

НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ", 

39861924, начальник вiддiлу 

iнформацiйних технологiй 

11.05.2019, 

безстроково 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди - 1 099 716,56 грн., у натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 19 рокiв, стаж роботи на посадi 

директора - 1 рiк 7 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 

начальник вiддiлу iнформацiйних технологiй, директор. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймав. 

2 

Головний бухгалтер Павелко Юлiя Валентинiвна 1974 Вища 0 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"КРЕДИТ ТУ Ю", 40094068, 

головний бухгалтер 

08.09.2020, 

безстроково 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди - 94 318,18  грн., у натуральнiй формi не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 28 рокiв, стаж роботи на посадi - 3 

мiсяцi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: провiдний бухгалтер, 

начальник фiнансового вiддiлу, головний бухгалтер. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 

 



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

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"СТА

НДАРТ ФIНАНС" 

39733345 
01010, м. Київ, площаАрсенальна, 

буд. 1 Б 
72 

АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙНЕДИВЕРСИФI

КОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙIНВЕСТ

ИЦIЙНИЙ ФОНД "ФЛЕШ" 

41774134 
01010, м. Київ, площаАрсенальна, 

буд. 1 Б 
10 

Т.А.С. ОВЕРСIАС 

IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД 
- 

1097, Кiпр, Нiкосiя, Дiагору, 4, 

КЕРМIЯ ХАУЗ, 5-й поверх, 

Квартира/Офiс 

18 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 100 

 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

2. Інформація про облігації емітента  

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Наймену

вання 

органу, 

що 

зареєстру

вав 

випуск 

Міжнаро

дний 

ідентифік

аційний 

номер 

Облігаці

ї 

(відсотк

ові, 

цільові, 

дисконт

ні) 

Номіналь

на 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існуванн

я та 

форма 

випуску 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн) 

Процент

на ставка 

за 

облігація

ми (у 

відсотках

) 

Строк 

виплати 

проценті

в 

Сума 

виплач

еного 

процен

тного 

доходу 

у 

звітном

у 

періоді 

(грн) 

Дата 

погаш

ення 

обліга

цій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 

20.01.2020 07/02/2020 Нацiональ

на комiсiя 

з цiнних 

паперiв та 

фондовог

о ринку 

UA500000

1363 

відсотко

ві 

1 000 90 000 Бездокум

ентарні 

іменні 

90 000 00

0 

20 Вiдповiдн

о до 

вiдсотков

их 

перiодiв 

1 635 20

2,7 

21.02.2

025 

Опис 

На зовнiшнiх ринках облiгацiї не торгуються, облiгацiї вiльно обертаються на територiї України. Факту включення/виключення цiнних паперiв 

емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було. 

Рiшення про емiсiю облiгацiй прийнято загальними зборами учасникiв Товариства (Протокол №01/11  вiд 01.11.2019р.). Фiнансовi ресурси, 

залученi вiд розмiщення облiгацiй планується спрямувати на наступнi напрями: 

- в розмiрi 50% спрямувати на надання фiнансових кредитiв фiзичним та юридичним особам в межах лiцензiї фiнансової установи; 

- в розмiрi 30% спрямувати на маркетинговi витрати Товариства; 

- в розмiрi 20% спрямувати на iнформацiйно-технiчнi послуги. 

Спосiб, в який здiйснювалась пропозицiя - без дiйснення публiчної пропозицiї. 

Вiдсоткова ставка на 1-2 вiдсотковi перiоди встановлюється в розмiрi 20% (двадцять) вiдсоткiв рiчних.  

Вiдсотковi ставки на 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14, 15-16, 17-18, 19-20 вiдсотковi перiоди встановлюється за рiшенням Директора, виходячи з 

ринкової кон'юнктури, але не може бути нижчою нiж 5% рiчних та бiльшою трикратної облiкової ставки  Нацiонального банку України. 

У звiтному перiодi процентний дохiд виплачувався за 1-3 вiдсотковi перiоди вiдповiдно до Рiшення про емiсiю облiгацiй. Сума виплаченого 

процентнтого доходу у звiтному перiодi склала 1 635 202,7 грн.  

Викупу облiгацiй у звiтному перiодi не було. 

Дата початку погашення облiгацiй - 21.01.2025р. Дата закiнчення погашення облiгацiй - 21.02.2025р. 

Дострокове погашення Товариством випуску облiгацiй за власною iнiцiативою або за вимогою власникiв облiгацiй не  передбачено. 

 



 

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: 5 658 2 919 2 228 2 7 886 2 921 

  будівлі та споруди 0 0 2 228 2 2 228 2 

  машини та обладнання 5 658 2 919 0 0 5 658 2 919 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 5 658 2 919 2 228 2 7 886 2 921 

Опис 

Строки та умови користування основними засобами (за основними 

групами):  

Витрати на полiпшення орендованих примiщень 5-20 рокiв 

Офiсна технiка та обладнання 5 рокiв 

Офiснi меблi 5 рокiв 

Первiсна вартiсть основних засобiв - 6680 

Сума нарахованого зносу - 3761 

Ступiнь їх зносу - 56,3% 

Ступiнь їх використання - 100% 

Вартiсть орендованих оз (будiвлi та споруди) суттєво знизилась на 

кiнець перiоду в зв'язку з тим, що на кiнець перiоду закiнчив свою дiю 

договiр оренди примiщення. 

Обмеження на використання майна товариства вiдсутнi. 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

87 232 87 232 

Статутний капітал (тис.грн) 31 250 31 250 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

31 250 31 250 

Опис Чистi активи розраховано, як рiзницю мiж сумою необоротних активiв, оборотних 

активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов'язань, 

короткострокових зобов'язань, забезпечення наступних виплат та платежiв, доходiв 

майбутнiх перiодiв.  

Висновок Вартiсть чистих активiв у звiтному перiодi перевищує вартiсть статутного капiталу, що  

вiдповiдає вимогам законодавства України. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 
Види зобов’язань Дата Непогашена Відсоток за Дата 



виникнення частина 

боргу (тис. 

грн) 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 27 439 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 27 439 X X 

Облiгацiї серiї А 20.01.2020 27 439 20 21.02.2025 

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 7 279 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 362 731 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 397 449 X X 

Опис Станом на 31.12.2020 року довгостроковi зобов'язання та 

забезпечення становлять 252 684 тис.грн., у тому числi iншi 

довгостроковi зобов'язання - 252 684 тис. грн. 

Поточнi зобов'язання i забезпечення складають 144 765 тис. 

грн., в т.ч.: поточна кредиторська заборгованiсть за:  

довгостроковими зобов'язаннями - 675 тис. грн., товари, 

роботи, послуги - 5 344 тис. грн., розрахунками з бюджетом - 7 

279 тис. грн.; iншi поточнi зобов'язання - 131 467 тис. грн. 

 

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, м. Київ, вул. Тропiнiна, 

7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 363-04-00 

Факс - 

Вид діяльності Оброблення даних, розмiщення 

iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з 

ними дiяльнiсть 



Опис Депозитарiй, який надає депозитарнi 

послуги з обслуговування випуску 

цiнних паперiв Товариства. Дiє на 

пiдставi Правил Центрального 

депозитарiю України, затверджених 

рiшенням Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства 

"Нацiональний депозитарiй України" 

(протокол вiд 04.09.2013 № 4) та 

зареєстрованих Нацiональною комiсiєю 

з цiнних паперiв та фондового ринку 

(рiшення вiд 01.10.2013 № 2092). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, м. Київ, вул. 

Антоновича, 51, офiс 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 287-56-73 

Вид діяльності Регулювання та сприяння ефективному 

веденню економiчної дiяльностi 

Опис Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" працює без лiцензiї, 

внесена до Реєстру осiб, 

уповноважених надавати iнформацiйнi 

послуги на фондовому ринку 

(реєстрацiйний номер:№ 

DR/00001/APA, №DR/00002/ARM, дата 

включення до Реєстру осiб, 

уповноважених надавати iнформацiйнi 

послуги на фондовому ринку: 

18.02.2019 р.). Надає iнформацiйнi 

послуги на фондовому ринку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Акцiонерне товариство "Фондова Бiржа 

ПФТС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21672206 

Місцезнаходження 01004, Україна, м. Київ, вул. 

Шовковична, 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

138 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 



Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.03.2019 

Міжміський код та телефон (044) 277-50-00 

Факс (044) 277-50-01 

Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на 

фондовомуринку 

Опис Фондова бiржа, на якiй здiйснюється 

торгiвля цiнними паперами Товариства. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31752402 

Місцезнаходження 04070, Україна, м. Київ, вул. Верхнiй 

Вал, 72 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

6 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012 

Міжміський код та телефон (044) 490-25-50 

Факс - 

Вид діяльності Дослiдження кон'юнктури ринку та 

виявлення громадської думки 

Опис Пiдтвердження довгострокового 

кредитного рейтингу випуску 

вiдсоткових iменних зезабезпечених 

облiгацiй серiї А. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "1 БЕЗПЕЧНЕ 

АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ" 
за ЄДРПОУ 39861924 

Територія м.Київ, Печерський р-н за КОАТУУ 8038200000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240 

Вид економічної 

діяльності 
Інші види кредитування за КВЕД 64.92 

Середня кількість працівників: 140 

Адреса, телефон: 01010 м. Київ, площа Арсенальна, 1-Б, (044) 221-24-83 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 336 8 626 

    первісна вартість 1001 465 8 809 

    накопичена амортизація 1002 ( 129 ) ( 183 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 2 228 2 

Основні засоби 1010 5 658 2 919 

    первісна вартість 1011 8 437 6 680 

    знос 1012 ( 2 779 ) ( 3 761 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 8 222 11 547 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 115 11 

Виробничі запаси 1101 0 0 

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 0 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 1 903 59 404 

    з бюджетом 1135 4 200 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 184 

    з нарахованих доходів 1140 117 435 68 954 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 307 981 318 493 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1 321 1 498 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 1 321 1 498 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 15 158 24 574 

Усього за розділом II 1195 443 917 473 134 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 452 139 484 681 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 31 250 31 250 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 55 982 55 982 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 87 232 87 232 

    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 223 751 252 684 

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 223 751 252 684 

    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 33 612 675 

    товари, роботи, послуги 1615 12 360 5 344 

    розрахунками з бюджетом 1620 4 679 7 279 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 4 679 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 347 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 90 158 131 467 

Усього за розділом IІІ 1695 141 156 144 765 

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 452 139 484 681 

 

Керівник    Дейнiкова Наталiя Василiвна 

 

Головний бухгалтер   Павелко Юлiя Валентинiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "1 БЕЗПЕЧНЕ 

АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ" 
за ЄДРПОУ 39861924 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1 645 854 1 306 490 

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 1 645 854 1 306 490 

    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 80 413 23 182 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 119 469 ) ( 149 861 ) 

Витрати на збут 2150 ( 145 544 ) ( 18 988 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1 369 883 ) ( 1 051 415 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 91 371 109 408 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 2 624 61 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 53 123 ) ( 49 336 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 434 ) ( 465 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 40 438 59 668 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -7 279 -14 599 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 33 159 45 069 

    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 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 33 159 45 069 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 725 110 

Витрати на оплату праці 2505 23 570 7 676 

Відрахування на соціальні заходи 2510 5 103 1 665 

Амортизація 2515 2 000 1 864 

Інші операційні витрати 2520 1 657 055 1 258 750 

Разом 2550 1 688 453 1 270 065 

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    Дейнiкова Наталiя Василiвна 

 

Головний бухгалтер   Павелко Юлiя Валентинiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "1 БЕЗПЕЧНЕ 

АГЕНТСТВО НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ" 
за ЄДРПОУ 39861924 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 604 804 941 957 

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 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 356 242 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

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 2 732 888 1 382 591 

Інші надходження 3095 142 942 148 826 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 429 419 ) ( 592 709 ) 

Праці 3105 ( 23 570 ) ( 7 676 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5 103 ) ( 1 671 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 17 210 ) ( 12 809 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 12 205 ) ( 1 109 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 24 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 974 143 ) ( 217 668 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1 167 ) ( 1 269 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 433 ) ( 464 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 2 864 837 ) ( 1 815 495 ) 

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 11 607 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 165 108 -187 752 

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 ( 1 515 ) ( 4 303 ) 

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 -1 515 -4 303 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 6 265 

Отримання позик 3305 2 999 210 158 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 114 139 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 6 650 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 10 430 ) ( 16 279 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 41 846 ) ( 192 ) 

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 -163 416 193 302 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 177 1 247 

Залишок коштів на початок року 3405 1 321 74 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 1 498 1 321 

 

Керівник    Дейнiкова Наталiя Василiвна 

 

Головний бухгалтер   Павелко Юлiя Валентинiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО 

НЕОБХIДНИХ КРЕДИТIВ" 
за ЄДРПОУ 39861924 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 31 250 0 0 0 62 962 0 0 94 212 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 31 250 0 0 0 62 962 0 0 94 212 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 33 159 0 0 33 159 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -40 139 0 0 -40 139 



Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 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 0 0 0 -6 980 0 0 -6 980 

Залишок на кінець року  4300 31 250 0 0 0 55 982 0 0 87 232 

 

Керівник    Дейнiкова Наталiя Василiвна 

 

Головний бухгалтер   Павелко Юлiя Валентинiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
 

1. Інформація про Компанію 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ 

КРЕДИТІВ» (надалі – «Товариство») є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, 

створено 26 червня 2015 року. Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців 1 070 102 0000 058411. 

Товариство з обмеженою відповідальністю "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ 

КРЕДИТІВ" видано свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг про реєстрацію фінансової установи, серії ІК № 146 від 20.10.2015 

року. 

Товариство з обмеженою відповідальністю "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ 

КРЕДИТІВ " має право надавати наступні фінансові послуги:  

надавати кошти у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, на підставі отриманої 

ліцензії Нацкомфінпослуг на провадження господарської діяльності з надання фінансових 

послуг, розпорядження Нацкомфінпослуг №3462 від 24.12.2015 року. Розпорядженням 

Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 163 "Про переоформлення деяким фінансовим установам 

діючих ліцензій, у звязку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає 

ліцензуванню" автоматично переоформлено ліцензію від 26.01.2017 року на здійснення 

діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, у зв’язку зі звуженням 

виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, на ліцензію на провадження 

господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в 

тому числі і на умовах фінансового кредиту. 

У 2020 році Товариство надавало послуги  позики. 

Офіс Товариства знаходиться в Україні у м. Києві, площа Арсенальна, буд 1-Б.Ідентифікаційний 

код Товариства за ЄДРПОУ – 39861924. 

Місцезнаходження: Україна, 01010, м. Київ, площа Арсенальна, буд 1-Б. 

Станом на 31 грудня 2017 року єдиним  зареєстрованим учасником Компанії є ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ ФІНАНС», код ЄДРПОУ 39733345, 

адреса засновника: 01103, м. Київ, Печерський район, вулиця Кіквідзе, будинок 18, офіс 52, 

юридична особа, яка володіє 100% часткою. Статутний капітал станом на 31 грудня 2017 року 

становить 20 000 тис. грн., про що свідчить Протокол Загальних Зборів Учасників № 14/07 від 

14.07.2017 року. 

Напротязі лютого-квітня місяців 2018 року було повністю сплачено статуний капітал та 18 

квітня 2018 року прийнято рішення збільшити статутний капітал ще на 5 000 тис.грн для 

подальшої стабільної діяльності Товариства Протоколом Загальних Зборів № 12/04 від 

18.04.2018 року. Напротязі 2018 року статутний капітал поступово сплачувався, таким чином, 

станом на 31.12.2018 року неоплачений статуний капітал становить 15 тис.грн. 03 грудня 2018 

року ТОВ «СТАНДАРТ ФІНАНС» продав частку у статутному капіталі Товариства з 

обмеженою відповідальністю «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ», а саме 

10 %, АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ: 

41774134, місцезнаходження: 01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки , будинок 7-Б, літера А, офіс 

157. 

Таким чином учасниками Товариства станом на 31.12.2018 року були  такі юридичні особи: 

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ ФІНАНС», код 

ЄДРПОУ 39733345, адреса засновника: 01103, м. Київ, Печерський район, вулиця Кіквідзе, 

будинок 18 , офіс 52, юридична особа, яка володіє часткою 90%; 

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 



КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ: 41774134, 

місцезнаходження: 01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки , будинок 7-Б, літера А, офіс 157, 

юридична особа, яка володіє часткою 10%. 

 

05.02.2019 року частку у статутному капіталі Товариства в розмірі 5% статутного капіталу 

Товариства набув КРИВИЧ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ, паспорт серії АЕ № 171268, виданий 

Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 29.06.1995 року, 

ІПН: 2881717214, шляхом придбання частини частки у статутному капіталі Товариства, 

належної ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ ФІНАНС», 

код ЄДРПОУ 39733345, за Договором купівлі-продажу. 

03.07.2019 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ 

ФІНАНС», код ЄДРПОУ 39733345, збільшило свою частку у статутному капіталі Товариства до 

90%, шляхом придбання частки у статутному капіталі Товариства, належної КРИВИЧУ ІВАНУ 

СЕРГІЙОВИЧУ, паспорт серії АЕ № 171268, виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ 

УМВС України в Дніпропетровській обл. 29.06.1995 року, ІПН: 2881717214, за Договором 

купівлі-продажу. 

10.07.2019 року АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ: 

41774134, збільшив свою частку у статутному капіталі Товариства до 20%, шляхом відповідного 

поповнення статутного капіталу Товариства. 

12.07.2019 року частку у статутному капіталі Товариства в розмірі 9% статутного капіталу 

Товариства набув Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, Республіка Кіпр, реєстраційний 

номер НЕ 239493, шляхом придбання частини частки у статутному капіталі Товариства, 

належної АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ: 

41774134, за Договором купівлі-продажу. 

26.07.2019 року, в результаті проведеного поповнення статутного капіталу Товариства, частки 

учасників у статутному капіталі Товариства змінилися у співвідношенні: ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ ФІНАНС», код ЄДРПОУ 39733345 – 72% 

статутного капіталу Товариства, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ – 19.9% статутного капіталу Товариства, Т.А.С. ОВЕРСІАС 

ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, Республіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 239493 – 8.1% статутного 

капіталу Товариства. 

24.09.2019 року Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, Республіка Кіпр, реєстраційний 

номер НЕ 239493, збільшив свою частку у статутному капіталі Товариства до 18%, шляхом 

придбання частини частки у статутному капіталі Товариства, належної АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ: 41774134, за Договором купівлі-продажу. 

Таким чином учасниками Товариства станом на 30.09.2019 року є такі юридичні особи: 

-   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ ФІНАНС», код 

ЄДРПОУ 39733345, адреса засновника: 01010, м. Київ, Печерський район,  площа Арсенальна, 

1-Б, юридична особа, яка володіє часткою 72%; 

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ: 41774134, 

місцезнаходження: 01010, м. Київ, Печерський район,  площа Арсенальна, 1-Б, юридична особа, 

яка володіє часткою 10%. 

-   Юридична особа-нерезидент «Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», код НЕ 239493, 

місцезнаходження: Кут проспекту Макаріу III та вулиці Карпенісіу, 1427, Нікосія, Кіпр, 

юридична особа, яка володіє часткою 18%. 

2. Операційне середовище Компанії 



У 2020 році Товариство здійснювало свою діяльність в умовах фінансово-економічної кризи. В 

результаті нестабільної ситуації в Україні, діяльність Товариства супроводжується ризиками. 

Несприятливе зовнішнє середовище в країні в умовах складної політичної ситуації, а також 

світової кризи у зв’язку зі спалахом захворювання COVID-19 через вірус SARS-COV-2 призвів 

до введення карантину та різного типу обмежень пересування на території багатьох країн, 

включаючи найпотужніші економіки світу. Це у свою чергу призвело до скорочення активності 

у певних секторах економіки (особливо у сфері надання послуг), знизило попит на певні товари 

та послуги та збільшило ризики сповільнення економічного зростання та рецесії у ключових 

економіках світу зі всіма негативними наслідками. 

Вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє 

остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю і вони можуть 

негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства. 

Світова пандемія короновірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом Міністрів 

України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого 

поширення в Україні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб’єктів 

господарювання. 

3. Основа підготовки 
Дана фінансова звітність була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ), 

що були схвалені Україною та обов’язкові до застосування станом на 31 грудня 2020 року. Міжнародні стандарти 

включають МСФЗ («Міжнародні стандарти фінансової звітності»), прийняті Радою з Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку («РМСБО») починаючи з 2001 року, Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) 

та тлумачення, випущені Постійним комітетом з інтерпретацій (ПКІ) та Комітетом з тлумачень Міжнародної 

фінансової звітності («КТМФЗ») до 2000 року включно. 

Фінансова звітність складена на основі історичної собівартості, якщо інше не вказано в основних положеннях 

облікової політики нижче. 

Фінансова звітність представлена в тисячах гривень (далі - «тис. грн.»), якщо не вказано інше. Українська гривня є 

функціональною валютою Компанії. 

Безперервність діяльності 

Фінансова звітність Компанії підготовлена, виходячи з припущення про безперервність її діяльності. 

Істотні облікові оцінки та судження 

Під час складання фінансової звітності керівництво Компанії може використовувати оцінки та базові припущення 

для визначення вартості деяких активів, зобов'язань, витрат та доходів, а також розкривати інформацію в примітках 

до фінансової звітності. Хоча ці оцінки ґрунтуються на найкращих знаннях керівництва про поточні події та дії, 

фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих оцінок. 

Оцінки та припущення переглядаються на постійній основі та ґрунтуються на історичному досвіді та інших 

факторах, включаючи очікування майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за даних обставин. 

Припущення стосуються, зокрема, тестування на знецінення активів, зобов'язань перед співробітниками, 

відстрочених податків та резервів. 

4. Основні положення облікової політики 

4.1. Фінансові інструменти – первісне визнання та подальша оцінка 
4.1.1. Фінансові активи 

 
Відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»  Компанія здійснює класифікацію  фінансових 

активів при первісному визнанні, як таких, що оцінюються у подальшому або за амортизованою собівартістю, або 

за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:  

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

б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.  

 

Фінансовий актив оцінюють за амортизованою собівартістю, якщо виконуються обидві такі умови:  

а) актив утримують в моделі бізнесу, мета якої – утримування активів задля збирання контрактних грошових 

потоків;  

б) контрактні умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження грошових потоків, які є лише 

погашенням основної суми та сплатою відсотків на непогашену основну суму. 

 

Фінансові інструменти, які утримуються для надходження контрактних грошових потоків і продажу 

класифікуються як оцінювані за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. 

 



Фінансові інструменти, які утримуються для інших цілей класифікується як оцінювані  за  справедливою вартістю 

через прибуток/збиток. 

 

Компанія проводить рекласифікацію фінансових активів в разі зміни моделі бізнесу або характеристик контрактних 

грошових потоків. 

Всі стандартні операції з купівлі та продажу фінансових активів визнаються на дату здійснення угоди, тобто на 

дату, коли Компанія бере на себе зобов'язання по покупці активу. До стандартних операцій з купівлі або продажу 

відносяться операції з купівлі або продажу фінансових активів, в рамках яких здійснюється постачання активів у 

строки, встановлені законодавством або прийняті на ринку. 

Фінансові активи Компанії включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість, яка відображає 

позики надані клієнтам, а також інвестиції, що утримуються до погашення. 

Для цілей фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується  як поточна (отримання очікується 

протягом року або операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути 

класифікована як поточна). 

Первісне визнання 

 

Компанія визнає фінансові активи тоді, коли вона стає стороною контрактних зобов’язань стосовно даного 

інструменту. Операції з придбання та реалізації фінансових активів визнаються з використанням обліку за датою 

розрахунку.  Фінансові активи первісно визнаються за справедливою вартістю. 

 При первісному визнанні фінансового активу за справедливою вартістю, суб'єкт господарювання оцінює такий 

фінансовий актив за справедливою вартістю плюс, витрати по угоді, які безпосередньо пов'язані з придбанням або 

випуском такого фінансового активу. 

Подальша оцінка 
Після початкового визнання фінансові активи, включаючи похідні інструменти, які є активами, оцінюються за 

справедливою вартістю без будь-якого вирахування затрат на операції, які можуть бути понесені при продажу чи 

іншому вибутті фінансового активу, за винятком: 

• кредитів та дебіторської заборгованості, що оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу 

ефективного відсотка 

• інвестицій, що утримуються до погашення, які оцінюються за амортизованою вартістю із застосуванням методу 

ефективного відсотка. 

Дебіторська заборгованість – це категорія фінансових активів з фіксованими платежами або з платежами, які 

можуть бути визначені, що не мають котирування на активному ринку. Початкове визнання таких активів 

здійснюється за справедливою вартістю плюс будь-які витрати, що прямо відносяться до операцій. Після 

початкового визнання кредити і дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю із 

застосуванням методу ефективного відсотка за вирахуванням збитків від зменшення корисності. 

Амортизована вартість фінансового активу – це сума, за якою фінансовий актив оцінюється при початковому 

визнанні, мінус виплати основної суми, плюс або мінус кумулятивна амортизація будь-якої визнаної різниці між 

визнаною початковою сумою та сумою при погашенні із застосуванням методу ефективного відсотка, та мінус 

будь-яке зменшення вартості внаслідок зменшення корисності. Премії та дисконти, у тому числі початкові витрати 

на операції, включаються до балансової вартості відповідного інструмента та амортизуються за ефективною 

процентною ставкою по цьому інструменту.  

У випадку фінансових активів, які є ліквідними або мають короткий термін погашення (менше трьох місяців), 

допускається, що їх справедлива вартість дорівнює балансовій вартості. 

Позики, надані клієнтам, являють собою фінансові активи, які не є похідними фінансовими інструментами, з 

фіксованими або визначеними платежами, що не котируються на активному ринку, за виключенням активів, які 

класифікуються як інші категорії фінансових активів. 

 
Позики, надані Компанією первісно визнаються за справедливою вартістю. У тих випадках, коли вартість наданої 

позики не дорівнює справедливій вартості позики, наприклад, коли позика надана за ставками, нижчими від 

ринкових, різниця між справедливою вартістю наданої позики та справедливою вартістю позики визнається як 

збиток при первісному визнанні позики і включається до звіту про сукупний дохід відповідно до характеру цих 

збитків.  Після первісного визнання позики відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу 

ефективного процента. Позики, надані клієнтам, відображаються за вирахуванням резервів на очікувані кредитні 

збитки. 

 
Припинення визнання 
Визнання фінансового активу (або, де це можливо - частини фінансового активу або частини групи аналогічних 

фінансових активів) припиняється, якщо: 

- Термін дії прав на отримання грошових потоків від активу минув; 

- Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або взяла на себе зобов'язання по 

виплаті третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі і без істотної затримки за 



«транзитною» угодою; і або (a) Компанія передала практично всі ризики і вигоди від активу, або (б) 

Компанія не передала, але й не зберігає за собою, практично всі ризики і вигоди від активу, але передала 

контроль над цим активом; 

- Компанія передала всі свої права на отримання грошових потоків від активу або уклала транзитну угоду, і 

при цьому не передала, але й не зберігає за собою, практично всі ризики і вигоди від активу, а також не 

передала контроль над активом, новий актив визнається в тій ступеня, в якій Компанія продовжує свою 

участь в переданому активі. В цьому випадку Компанія також визнає відповідне зобов'язання. Переданий 

актив і відповідне зобов'язання оцінюються на основі, яка відображає права та зобов'язання, що збережені 

Компанією. 

Знецінення фінансових активів 

Згідно вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» з питань знецінення, Компанія застосовує модель очікуваних 

кредитних збитків, засновану на перспективному визнанні.   

Модель знецінення фінансових активів передбачає 3 стадії: 

Стадія 1. Компанія визнає очікувані кредитні збитки після первісного визнання активу.  Частина очікуваних 

кредитних втрат (протягом 12-місячного періоду) визнається по відношенню до всіх фінансових інструментів, яких 

це стосується, з моменту їх первісного придбання або випуску. 

Стадія 2. Далі на регулярній основі проводиться оцінка збільшення кредитного ризику по активу.  У наступні звітні 

періоди, якщо має місце суттєве збільшення кредитного ризику фінансового інструменту з моменту його 

початкового придбання, очікувані кредитні збитки (можливі втрати) будуть визнаватися як остаточні ( «lifetime») 

по всьому періоду обігу активу. Якщо немає збільшення кредитного ризику, то продовжуємо облік активу за 

правилами стадії 1.  

Стадія 3. Реальний кредитний збиток має місце, якщо відбулися негативні події, що впливають на майбутні грошові 

потоки, тобто їх недоотримання.  Актив є в дійсності знеціненим.  Періодом для прогнозу майбутніх потоків є весь 

термін.  Потоки дисконтуються і порівнюються з балансовою вартістю активу.   

Таким чином, Компанія не відкладає визнання кредитних втрат до тих пір, поки виникнуть об'єктивні свідчення 

знецінення.  Компанія визнає очікувані кредитні втрати протягом усього терміну дії фінансового активу і оновлює 

суми очікуваних кредитних втрат на кожну звітну дату. 

Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою вартістю 

Відносно фінансових активів, які обліковуються за амортизованою вартістю, Компанія визнає резерв під очікувані 

кредитні збитки індивідуально для окремо значимих фінансових активів, або в сукупності для фінансових активів, 

які не є окремо значимими. Активи, які оцінюються на предмет знецінення на індивідуальній основі, щодо яких 

визнаються збитки від знецінення, не повинні оцінюватися на предмет знецінення на сукупній основі. 

Розрахунок резерву здійснюється Компанією на постійній основі, самостійно, на основі професійного судження.   

Для нарахування резервів Компанія проводить оцінювання кредитної заборгованості.  До уваги приймається 

платіжна дисципліна при погашенні основної суми боргу і відсотків по кредиту.  Тобто  при класифікації кредитів 

за ступенем ризику і віднесення до відповідної групи при розрахунку резерву до уваги приймається тільки один 

критерій - погашення позичальниками заборгованості.  Метод періодизації дебіторської заборгованості вимагає 

аналізу залишків дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду, що стосується обліку її непогашення. 

Розмір резервів визначається до загальної кредитної заборгованості групи кредитів із застосуванням коефіцієнта 

резервування (ризику). 

Резерв формується при знеціненні кредитної заборгованості, тобто при втраті вартості внаслідок невиконання або 

неналежного виконання позичальником зобов'язань за кредитом, або існування реальної загрози такого 

невиконання (неналежного виконання). 

Резерв формується по портфелю однорідних кредитів, це обумовлено подібними характеристиками кредитних 

договорів. 

 Резерв на знецінення фінансового активу визнається в розмірі очікуваних кредитних збитків в звіті про сукупний 

дохід як витрата. 

 

4.1.2. Фінансові зобов'язання 

 
Фінансове зобов'язання - це зобов'язання, що є обумовленим договором зобов'язанням: 

 передати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому підприємству; 

 обміняти фінансові активи чи фінансові зобов'язання з іншим суб'єктом господарювання за умов, які є 

потенційно несприятливими для підприємства. 

Зобов'язання (для цілей визнання у фінансовій звітності) - це теперішня заборгованість підприємства, що виникає 

внаслідок минулих подій, врегулювання якого, як очікується, призведе до вибуття з підприємства ресурсів, що 

містять економічні вигоди. 

Первісне визнання і оцінка 

Відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», фінансові зобов'язання класифікуються як 

фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, або кредити і 

кредиторська заборгованість. Компанія класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первісному визнанні. Всі 



фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, зменшеною, в разі кредитів і позик, на 

безпосередньо пов'язані з ними витрати по угоді. 

Компанія класифікує всі фінансові зобов'язання як оцінювані згодом за амортизованою вартістю з використанням 

методу ефективної ставки відсотка, за винятком: 

 похідних інструментів; 

 торгових фінансових зобов'язань; 

 зобов'язань, випущених з метою зворотного викупу в найближчому майбутньому; 

 якщо у Компанії (аналогічно ситуації з фінансовими активами) є право необоротно класифікувати будь-

фінансове зобов'язання за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо така класифікація надає 

користувачам звітності більш доречну інформацію (затверджується керівництвом компанії, як частина 

стратегії). 

Склад фінансових зобов'язань включає: 

 Кредиторську заборгованість, обумовлену контрактним правом за торговельними операціями; 

 Довгострокові цінні папери, що підлягають оплаті фінансовими активами; 

 Кредиторська заборгованість за авансами, отриманими за послуги; 

 Кредиторська заборгованість, обумовлена контрактним правом на позику; 

 Доходи майбутніх періодів та гарантійні зобов'язання за послуги; 

 Зобов'язання по податках; 

 Зобов'язання за іншими платежами не оформлені угодами. 

Зобов'язання Компанії, класифікується на довгострокові (термін погашення понад 12 місяців) і поточні (термін 

погашення до 12 місяців). 

Поточна кредиторська заборгованість враховується і відображається у звіті про фінансовий стан, за первісною 

вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг. 

Подальша оцінка 

Подальша оцінка фінансових зобов'язань залежить від їх класифікації, як зазначено нижче: 

Кредити та позики 

Усі фінансові зобов’язання, крім тих, що були визначені як фінансові зобов’язання за справедливою вартістю, з 

відображенням переоцінки як прибутку або збитку, та крім фінансових зобов’язань, що виникають у випадку, коли 

передача фінансового активу, відображеного в обліку за справедливою вартістю, не відповідає критеріям 

припинення визнання, оцінюються за амортизованою вартістю. 

Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або 

витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної ставки 

включається до складу фінансових витрат звіту про сукупний дохід. 

Припинення визнання 

Визнання фінансового зобов'язання припиняється, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або термін його дії 

закінчився. Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на 

суттєво відмінних умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, така заміна або зміна 

враховуються як припинення визнання первісного зобов'язання та початок визнання нового зобов'язання, а різниця 

в їх балансової вартості визнається в звіті про сукупний доход. 

Справедлива вартість фінансових інструментів 

Справедлива вартість є ціною, яка була б отримана за продаж активу або виплачена за передачу зобов'язання в 

рамках угоди, що укладається в звичайному порядку між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка справедливої 

вартості передбачає, що операція з продажу активу або передачі зобов'язання відбувається: 

- або на основному ринку для даного активу або зобов'язання; 

- або, в умовах відсутності основного ринку, на найбільш сприятливому ринку для даного активу або 

зобов'язання. 

Компанія повинна мати доступ до основного або найбільш сприятливого ринку. Справедлива вартість активу або 

зобов'язання оцінюється з використанням припущень, які використовувалися б учасниками ринку при визначенні 

ціни активу або зобов'язання, при цьому передбачається, що учасники ринку діють в своїх кращих інтересах. 

Оцінка справедливої вартості нефінансового активу враховує можливість учасника ринку генерувати економічні 

вигоди від використання активу найкращим і найбільш ефективним чином або продати його іншому учаснику 

ринку, який буде використовувати даний актив найкращим і найбільш ефективним чином. 

Компанія використовує такі методики оцінки, які є прийнятними в обставинах, що склалися і для яких доступні 

дані, достатні для оцінки справедливої вартості, при цьому максимально використовуючи відповідні вихідні дані 

активного ринку і мінімально використовуючи вихідні дані інших ринків. 

Всі активи і зобов'язання, справедлива вартість яких оцінюється або розкривається у фінансовій звітності, 

класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії джерел справедливої вартості на підставі вихідних даних самого 

нижнього рівня, які є значущими для оцінки справедливої вартості в цілому: 

Рівень 1 - ринкові котирування цін на активному ринку по ідентичних активах або зобов’язаннях (без будь-яких 

коригувань); 



Рівень 2 - моделі оцінки, в яких істотні для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до самого 

нижнього рівня ієрархії є прямо або побічно спостережуваними на ринку; 

Рівень 3 - моделі оцінки, в яких істотні для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до самого 

нижнього рівня ієрархії не є спостережуваними на ринку. 

У разі активів і зобов'язань, які визнаються у фінансовій звітності на періодичній основі, Компанія визначає факт 

переведення між рівнями ієрархії джерел, повторно аналізуючи класифікацію (на підставі вихідних даних самого 

нижнього рівня, які є значущими для оцінки справедливої вартості в цілому) на кінець кожного звітного періоду. 

4.2. Грошові кошти та їх еквіваленти 
Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які можна конвертувати у відому суму готівки за першою 

вимогою і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Грошові кошти та їхні еквіваленти включають кошти 

на поточних рахунках у банках, залишки коштів у касі, депозити до запитання і строкові депозити із строками 

виплат до трьох місяців. 

4.3. Податки 
Поточний податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток визначаються і визнаються у фінансовій звітності Компанії відповідно до МСФЗ 

(IAS) 12 «Податок на прибуток». 

 Поточний податок - сума податків на прибуток, що сплачуються (відшкодовуються) щодо оподаткованого 

прибутку (податкового збитку) за період. 

Поточні витрати з податку на прибуток розраховуються відповідно до податкового законодавства України. 

Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний період оцінюються в сумі, що передбачена до відшкодування 

податковими органами або до сплати податковим органам. Ставки податків і податкове законодавство, що 

застосовуються для розрахунку цієї суми - це ставки і закони, прийняті в Україні. 

Керівництво періодично оцінює позицію, відображену в податкових деклараціях, щодо ситуацій, коли 

застосовуване податкове законодавство підлягає подвійному тлумаченню, і при необхідності створює резерви. 

Відстрочений податок 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються та визнаються у зв'язку з тимчасовими різницями між 

балансовою вартістю активів та зобов'язань для цілей фінансової звітності та сумами, використаними для цілей 

оподаткування. Відстрочене податкове зобов'язання визнається для всіх оподатковуваних тимчасових різниць, за 

винятком відстроченого податкового зобов'язання, що виникає за первісного визнання гудвілу або початкового 

визнання активу або зобов'язання у операції, яка не є об'єднанням бізнесу та на момент здійснення операції не 

впливає на оподатковуваний прибуток (податкові збитки). 

Відстрочений податковий актив слід визнавати для всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, у тій 

мірі, в якій існує певна вірогідність отримання оподатковуваного прибутку, у взаємозалік якого можна використати 

тимчасову різницю, що підлягає оподаткуванню.  

Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються з використанням податкових ставок, які, як 

очікується, матимуть вплив на дату реалізації активу або погашення зобов'язань відповідно до вимог законодавства, 

чинних або фактично прийнятих на звітну дату. 

4.4. Основні засоби 
Основні засоби відображаються за фактичною вартістю, без урахування витрат на поточне обслуговування, за 

вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Така вартість включає в себе 

витрати, пов'язані із заміною частини обладнання, які визнаються за фактом понесення, якщо вони відповідають 

критеріям визнання. Балансова вартість основних засобів оцінюється на предмет знецінення в разі виникнення 

подій або змін в обставинах, що вказують на те, що балансову вартість цього активу, ймовірно, не вдасться 

відшкодувати. 

Амортизація основних засобів розраховується лінійним методом протягом строку корисного використання таких 

об’єктів основних засобів: 

Витрати на поліпшення орендованих приміщень 5-20 років 

Офісна техніка та обладнання 5 років 

Офісні меблі 5 років 

Залишкова вартість, строки корисного використання та методи нарахування амортизації активів аналізуються 

наприкінці кожного звітного періоду і коригуються в міру необхідності. Витрати на ремонт і реконструкцію 

відносяться на витрати по мірі їх здійснення і включаються до складу інших операційних витрат, за винятком 

випадків, коли вони підлягають капіталізації. 

4.5. Нематеріальні активи 

 
Нематеріальні активи представлені програмним забезпеченням, патентами та ліцензіями. 

 

Нематеріальні активи відображається в балансі за вартістю придбання і амортизується протягом строку його 

корисного використання.  

Амортизація по НМА нараховується за методом рівномірного нарахування зносу, протягом строку їх корисного 



використання і відображається у складі прибутку або збитку. 

Строки корисного використання різних об'єктів НМА представлені таким чином:  

 

Авторське право і суміжні з ним права 3-5 років 

Інші нематеріалі активи(право на ведення діяльності, тощо)  5-10 років  

. 

4.6. Резерви 

 
Резерв (Оціночне зобов'язання) - зобов'язання з невизначеним строком або зобов'язання на невизначену суму. 

Резерв визнається за наявності у Компанії юридичного або конструктивного зобов'язання перед третьою стороною, 

коли воно піддається достовірній оцінці і, швидше за все, призведе до відтоку ресурсів, не очікуючи щонайменше 

еквівалентного компенсуючого зобов'язання від тієї ж третьої сторони. Якщо сума або дата врегулювання не може 

бути достовірно визначена, то зобов'язання вважається умовним і розкривається у складі позабалансових 

зобов'язань. 

Резерв під реструктуризацію визнається тільки після формалізації детального плану реструктуризації, або коли 

розпочата реструктуризація підприємства призвела до виникнення конструктивних зобов'язань. 

4.7. Умовні зобов'язання та умовні активи 
Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, при цьому інформація про них розкривається в тих випадках, 

коли отримання пов'язаних з ними економічних вигод є ймовірним. 

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що 

погашення зобов'язання призведе до вибуття ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, і при цьому сума 

таких зобов'язань може бути достовірно оцінена. Інформація про такі зобов'язання підлягає відображенню, за 

винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною. 

4.8. Доходи і витрати 
Процентні доходи та витрати визнаються за методом нарахування з використанням методу ефективної ставки 

процента.  Метод ефективної ставки процента – це метод визначення амортизованої вартості фінансового активу 

або фінансового зобов’язання (або групи фінансових активів або фінансових зобов’язань) та розподілення 

процентних доходів або витрат протягом відповідного періоду.   

Ефективна ставка процента – це ставка, яка забезпечує точне приведення вартості очікуваних майбутніх грошових 

виплат або надходжень протягом очікуваного строку використання фінансового інструмента або, якщо доцільно, 

протягом коротшого періоду, до чистої балансової вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання. 

Доходи по борговим фінансовим інструментам відображаються з використанням методу ефективної ставки 

процента, за виключенням фінансових активів, що відображаються по справедливій вартості через прибутки та 

збитки. 

При списанні (частковому списанні) фінансового активу або групи аналогічних фінансових активів у результаті 

збитку від знецінення процентні доходи визнаються у подальшому з використанням процентної ставки, яка 

застосовувалася для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінки збитку від знецінення. 

Проценти отримані від активів, що оцінюються по справедливій вартості, класифікуються як процентні доходи. 
Витрати - це зменшення економічних вигід компанії за звітний період у вигляді відтоків або амортизації активів або 

виникнення зобов'язань, в результаті чого зменшується власний капітал, за винятком зменшення, пов'язаного з 

виплатами учасникам. 

Витрати визнаються за методом нарахування. 

Будь-яка операція по витрачанню того чи іншого ресурсу компанії чи іншу подію, що не пов'язане з цим 

витрачанням, але призводить до зменшення капіталу компанії, повинні бути відображені в тому звітному періоді, в 

якому вони відбулися. 

Компанія визнає витрати в тому звітному періоді, що і дохід, отриманий за цими видатками. 

4.9. Відсотки за позиками 

 
Компанією враховуються і відображаються у фінансовій звітності витрати на позики відповідно до МСФЗ (IAS) 23 

«Витрати на позики». 

Витрати на позики - процентні та інші витрати, які підприємство несе в зв'язку отриманням позикових коштів.   

Відсотки за позиками визнаються витратами в періоді їх нарахування. Відсотки за позиками складаються з 

процентних платежів та інших витрат, які несе Компанія при отриманні позик. Відсотки за позиками  списуються 

на витрати в звіті про сукупний дохід.  

 

4.10. Перерахунок іноземної валюти 
Функціональною валютою Компанії та валютою представлення фінансової звітності Компанії є українська гривня 

(далі - «грн.»). Операції в інших, відмінних від функціональної, валютах вважаються операціями в іноземній 

валюті. Операції в іноземній валюті первісно відображаються у функціональній валюті за курсом Національного 

Банку України (далі - «НБУ»), що діяв на дату здійснення операції. Монетарні активи і зобов’язання, деноміновані 



в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за курсами НБУ, що діяли на дату балансу. Всі 

курсові різниці, що виникають від такого перерахунку, відображаються у витратах/доходах періоду. Немонетарні 

статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсами НБУ, що діяли на 

дату первісної операції. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, 

відображаються за курсами НБУ, що діяли на дату визначення справедливої вартості. 

5. Прийняття нових і переглянутих МСФЗ 
Застосування нових або переглянутих стандартів та тлумачень МСФЗ 

Нові стандарти застосовані з 1 січня 2020 року 

МСФЗ 16 «Оренда» 

 

МСФЗ 16 «Оренда» замінює МСБО 17 «Оренда» та три пов’язаних з ним Тлумачення. Прийняття нового стандарту 

з оренди завершує довготривалий проект РМСБО з вдосконалення обліку операцій з оренди. При обліку операцій з 

оренди у звіті про фінансовий стан відображається актив, що є правом користування, та зобов'язання з оренди. 

МСФЗ 16 «Оренда» передбачає два важливих спрощення, для активів з низькою вартістю та короткострокових 

договорів оренди  з терміном дії до 12 місяців. МСФЗ 16 «Оренда» вступає в дію для звітних періодів, що 

починаються з 1 січня 2020 року або після цієї дати.  

 

Компанія застосовує МСФЗ 16 «Оренда» починаючи з 1 січня 2020 року, з використанням модифікованого 

ретроспективного підходу. Згідно з цим підходом, кумулятивний ефект від переходу на застосування МСФЗ 16 

«Оренда» визнається як коригування власного капіталу на дату першого застосування. Порівняльні дані при цьому 

не коригуються. 

 

Наступні стандарти, поправки до стандартів та інтерпретації були випущені на дату затвердження цієї фінансової 

звітності, але не набрали чинності станом на 31 грудня 2020 року: 

 Вступає в силу для 

звітних періодів, що 

починаються з або 

після: 

МСФЗ 17 «Страхові контракти» (новий стандарт). 01 січня 2021 року 

 

6. Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

6.1. Нематеріальні активи (код рядка 1000) 
Станом на 31 грудня 2020 року ,на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року нематеріальні активи та рух за 

відповідні періоди представлені наступним чином: 

 

Найменуванн

я НМА 

Первісн

а 

вартіст

ь: На 1 

січня 

2018 

року, 

тис. грн 

за 2018 рік 

На 31 

грудня 

2018 

року, 

тис. 

грн 

за 2019 рік 

На 31 

грудня 2019 

року, тис. 

грн 

за 2020рік На 31 

грудня 

2019 

року, 

тис. грн 

Введен

о в 

експлу

атацію 

за рік 

Вибу

ло за 

рік 

Введ

ено в 

експ

луата

цію 

за рік 

Ви

бул

о 

за 

рік 

Введе

но в 

експл

уатаці

ю за 

рік 

Вибу

ло за 

рік 

Avast! 

Internet 

Security 

початкова 

інсталяція 

0.4     0.4     0.4   0,4 

Microsoft 

Windows 10 

64-bit 

8.4     8.5     8.5   8,5 

Windows 10 

Pro 
  4.8   4.8     4.8   4,8 

Знак для 

товарів  та 

послуг/оригі

нал 

свідоцтва 

44     43.9     43.9   43,9 

Операційна   4.5   4.5     4.5   4,5 



система 

English 

Операційна 

система 

Russian 

  9   9     9   9 

Операційна 

система 

Windows 

  28   28 41.1   69.1   69,1 

Програмні 

продукти 

Turnkey 

Lender 

274.4     274.4     274.4   224,4 

Операційна 

система 

Windows 10 

Professional 

        4   4   4 

Операційна 

система 

Windows 10 

Professional 

64-bit 

        23.5   23.6 71.9  95.5 

Офісний 

додаток 

Microsoft 

office 2016 

        2.7   2.6   2,6 

Програмний 

продукт "1C: 

Підприємств

о 8 ЗУП" 

        20   20   20 

Програмний 

продукт 

CRM Mozay 

       7,300  7,300 

Програмний 

продукт 

CRM 

"MyCredit" 

       20 20  

Ліцензія на 

використанн

я ПЗ"Експерт 

ФМ" 

       1.5  1.5 

Програмне 

забезпечення 

DEM Win 

Pro 10 

Russian 

       20.9  20.9 

Програмне 

забезпечення 

0EM Win Pro 

10 64Bit 

Russian 

       18  18 

Програмне 

забезпечення 

на базі 

платформи 

COREZOID 

       147.2  147.2 

Програмний 

продукт 

CRM Mozay 

mod.1 

       784.2  784.2 

           



РАЗОМ 327.2 46.3 0 373.5 91.3   464.8   8 808.9 

           

           

Найменуван

ня НМА 

Аморти

зація на 

1 січня 

2018 

року 

за 2018 рік 
На 31 

грудня 

2018 

року, 

тис. 

грн 

за 2019 рік 

На 31 

грудня 2019 

року, тис. 

грн 

за 2020 рік 

Вибуло 

(списа

но) за 

рік 

Нара

хова

но за 

рік 

Вибу

ло 

(спис

ано) 

за рік 

На

рах

ова

но 

за 

рік 

Вибуло 

(списа

но) за 

рік 

Нарах

овано 

за рік 

На 31 

грудня 

2020 

року, 

тис. грн 

Avast! 

Internet 

Security 

початкова 

інсталяція 

0   0 0   0.1 0.1  0,2 0,2 

Microsoft 

Windows 10 

64-bit 

0.3   1.7 2   1.7 3.7  5,2 8,9 

Windows 10 

Pro 
    0.2 0.2   1 1.2  0,8 2 

Знак для 

товарів  та 

послуг/оригі

нал 

свідоцтва 

5.1   4.4 9.5   4.4 13.9  3,7 17,6 

Операційна 

система 

English 

    0.2 0.2   0.8 1  0,8 1,8 

Операційна 

система 

Russian 

    0.3 0.3   1.8 2.1  1,5 3,6 

Операційна 

система 

Windows 

    0.3 0.3   
11.

1 
11.4  12,3 23,7 

Програмні 

продукти 

Turnkey 

Lender 

35.5   27.4 63   
27.

4 
90.4  22,9 113,3 

Операційна 

система 

Windows 10 

Professional 

          0.3 0.3  0,6 0,9 

Операційна 

система 

Windows 10 

Professional 

64-bit 

          1 1  4 5 

Офісний 

додаток 

Microsoft 

office 2016 

          0.4 0.4  0,4 0,8 

Програмний 

продукт "1C: 

Підприємств

о 8 ЗУП" 

          3.3 3.3  1,4 4,7 

Програмний 

продукт "1C: 

Підприємств

о 8.3 

        1,9 1,9 



Разом: 40.90  34.5 75.50  
53.

30 
128.80  58,1 186,9 

Балансова 

вартість:        

   

На 31 

грудня 2018 

             

298.00          

   

На 31 

грудня 2019 

             

336.00          

   

На 31 

грудня 2020 

             

8654.6    

 

6.2. Капітальні інвестиції (код рядка 1005) 

 
Станом на 31 грудня 2020 року ,на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року капітальні інвестиції представлені 

наступним чином: 

 

 2020  2019  2018 

На 1 січня    

Надходження капітальних інвестицій за рік 3841,3 8157.6 1770.9 

Введено в експлуатацію основних засобів (примітка 6.3) 1515,2 5837.9 1724.6 

Введено в експлуатацію нематеріальних активів (примітка 6.1) 8364,1 91.3 46.3 

На 31 грудня 13720,6 2228.4 0 

 
6.3. Основні засоби (код рядка 1010) 

 
Станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року основні засоби та рух за відповідні періоди представлені 

наступним чином: 

 

 Меблі та офісне 

обладнання 

Комп’ютерне 

обладнання 

Інші основні 

засоби 
Всього 

     

Первісна вартість:     

На 1 січня 2018 року 43,7 255,4 593,8 892,9 

Введено в експлуатацію за рік 116,3 

 
1186,9 403,1 1706,3 

Вибуло за рік     

На 31 грудня 2018 року / 1 січня 

2019 року 160 1442,3 996,9 2599,2 

Введено в експлуатацію за рік 256,1 1261,2 4320,4 5837,7 

Вибуло за рік     

На 31 грудня 2019 року 
416,1 2703,5 5317,3 8436,9 

1 січня 2020 року 

Введено в експлуатацію за рік  200,8 3207,3 3 408 

Вибуло за рік 442,9  4722,3 5167,9 

На 31 грудня 2020 року  2904,3 3775,7 6 680 

     

Амортизація:     

На 1 січня 2018 року 43,7 26,7 165,4 235,8 

Нараховано за рік 48,5 193,3 491,0 732,8 

Вибуло за рік      

На 31 грудня 2018 року / 1 січня 

2019 року 
92,2 220,0 656,4 968,6 

Нараховано за рік 142,2 643,4 1025,1 1810,7 

Вибуло за рік      

На 31 грудня 2019 року 
234,4 863,4 1681,5 2779,3 

1 січня 2020 року 



Нараховано за рік 26,8 155,2 1,0 183 

     

На 31 грудня 2020 року     

     

Балансова вартість     

На 31 грудня 2018 року 67,8 1222,3 340,5 1630,6 

На 31 грудня 2019 року 187,7 1840,1 3629,8 5657,6 

На 31 грудня 2020 року    2919 

6.4. Позики надані клієнтам (код рядка 1155) 

 
Позики надані клієнтам станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року представлені наступним чином: 

 

 31 грудня 2020 

року 

31 грудня 2019 

року 

31 грудня 2018 

року  

Інша поточна дебіторська заборгованість        318 493 307 981 111 120 

Всього  318 493 307 981 111 120 

 

Всі позики надані фізичним особам та включають такі продукти: 
 

 31 грудня 2020 

року 

31 грудня 2019 

року 

31 грудня 2018 

року 

Кредити короткострокові 531 147 399 198 121 647 

Всього до формування резерву на очікувані 

кредитні збитки 

 

531 147 399 198 121 647 

Резерв на очікуванні кредитні збитки 212 655 91 217 10 527 

Всього  318 493 307 981 111 120 

 

Якість позик, наданих клієнтам 

 

На 31 грудня 2020року Позики до 

резервування 

Резерв на 

очікувані 

кредитні збитки 

Позики після 

резервування 

Знецінення по 

відношенню до позик до 

резервування 

Кредити короткострокові 531 147 212 655 318 493 40,4% 

Всього 531 147 212 655 318 493 40,4% 

 
 

У наступній таблиці представлена інформація про якість позик, наданих клієнтам, станом на 31 грудня 2019 року: 

 

На 31 грудня 2019 року 
Позики до 

резервування 

Резерв на 

очікувані 

кредитні збитки 

Позики після 

резервування 

Знецінення по 

відношенню до позик до 

резервування 

Кредити короткострокові  399 198 91 217 307 981 22,9 % 

Всього 399 198 91 217 307 981 22,9 % 

 

У наступній таблиці представлена інформація про якість позик, наданих клієнтам, станом на 31 грудня 2018 року: 

 

На 31 грудня 2018 року Позики до 

резервування 

Резерв на 

очікувані 

кредитні збитки 

Позики після 

резервування 

Знецінення по 

відношенню до позик до 

резервування 

Кредити короткострокові 121 647 10 527 111 120 8,7% 

Всього 121 647 10 527 111 120 8,7 % 

Позики, надані Компанією станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року, є позиками фізичним особам, 

які не вимагають забезпечення або поруки. 

У наступній таблиці представлений рух резервів на очікувані кредитні збитки, наданих клієнтам, за роки, що 



закінчилися 31 грудня 2020року, 31 грудня 2019 та 2018 роках: 

 2020 2019 2018 

На 1 січня 91 217 10 527 4 716 

Формування резерву 121 438 80 689 5 811 

На 31 грудня 212 655 91 217 10 527 

У наступній таблиці представлений рух заборгованості по позиках, наданих клієнтам, за роки, що закінчилися 31 

грудня 2020 р.,31 грудня 2019 та 2018 роках: 

 2020 2019 2018 

На 1 січня 399 198 121 647 36 204 

Надходження коштів 2 732 888 1 729 681 657 648 

Видача коштів 2 864 837 2 007 232 743 091 

На 31 грудня 531 147 399 198 121 647 

 

6.5. Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів (код рядка 1140, 1125) 

 
Станом на 31 грудня 2020 року, на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року дебіторська заборгованість за 

розрахунками з нарахованих доходів складається з нарахованих процентних доходів за позиками, наданими 

клієнтам за вирахуванням резерву під знецінення відсотків і представлена наступним чином: 

 

 31 грудня 2020 

року 

31 грудня 2019 

року 

31 грудня 2018 

року 

Заборгованість за процентами 303 044 262 669 60 315 

Нараховано резерв  234 090 145 234                          18 206 

Всього  68 954 117 435 42 109 

6.6. Інша поточна дебіторська заборгованість (код рядка 1130, 1190) 

 

Станом на 31 грудня 2020 року, на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 поточна 

дебіторська заборгованість представлена наступним чином: 

 
 31 грудня 2020 

року 

31 грудня 2019 

року 

31 грудня 2018 

року 

Аванси видані 59 404 1 903 425  

Інші оборотні активи (кошти на рахунках 

платіжних систем) 

24 574 
13 618 0 

Інша дебіторська заборгованість  1 540 0 

Всього інша поточна дебіторська 

заборгованість 

 

83 978 
17 061 425 

 
6.7. Поточні фінансові інвестиції (код рядка 1160) 

 
Станом на 31 грудня 2020 року, на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року на балансі Компанії поточні 

фінансові інвестиції відсутні. 

У 31 грудня 2020 року,2019 та 2018 році цінних паперів та корпоративних прав Компанія не придбавала. 

6.8. Грошові кошти та їх еквіваленти (код рядка 1165) 

 
Станом на 31 грудня 2020 року, на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року грошові кошти та їх еквіваленти 

представлені наступним чином: 

 
 31 грудня 2020 

року 

31 грудня 2019 

року 

31 грудня 2018 

року 

Грошові кошти на рахунках в банках 1 498                   1 321    74 

Всього грошові кошти та їх еквіваленти 1 498       1 321 74 

Компанія має поточні рахунки в банках АТ « Перший Український Міжнародний Банк», АТ КБ «Приватбанк», АТ 

«Комерційний Індустріальний Банк», АТ «Універсал Банк», АТ "БАНК СIЧ" та станом на 31 грудня 2019 та 2018 

року залишків на депозитних рахунках у банках не має. 

6.9. Статутний капітал (код рядка 1400) 
Компанія зареєстрована та діє у формі товариства з обмеженою відповідальністю відповідно до законодавства 



України. До складу капіталу Компанії входять статутний капітал, та нерозподілений прибуток. Компанія підтримує 

розмір свого капіталу згідно вимог законодавства України. Статутний капітал Компанії становить 31 250 тисяч 

гривень. Станом на 31 грудня 2020 року,  на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року  основними учасниками 

Компанії є: 

Станом на 01 січня 2018 року єдиним  зареєстрованим учасником Компанії є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ ФІНАНС», код ЄДРПОУ 39733345, адреса засновника: 01103, м. Київ, 

Печерський район, вулиця Кіквідзе, будинок 18, офіс 52, юридична особа, яка володіє 100% часткою. Статутний 

капітал станом на 01 січня 2018 року становить 20 000 тис. грн., про що свідчить Протокол Загальних Зборів 

Учасників № 14/07 від 14.07.2017 року. 

Напротязі лютого-квітня місяців 2018 року було повністю сплачено статуний капітал та 18 квітня 2018 року 

прийнято рішення збільшити статутний капітал ще на 5 000 тис.грн для подальшої стабільної діяльності Товариства 

Протоколом Загальних Зборів № 12/04 від 18.04.2018 року. Напротязі 2018 року статутний капітал поступово 

сплачувався, таким чином, станом на 31.12.2018 року неоплачений статуний капітал становить 15 тис.грн. 03 грудня 

2018 року ТОВ «СТАНДАРТ ФІНАНС» продав частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою 

відповідальністю «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ», а саме 10 %, АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД «ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ: 41774134, місцезнаходження: 01133, м.Київ, бульвар Лесі Українки , будинок 7-

Б, літера А, офіс 157. 

Таким чином учасниками Товариства станом на 31.12.2018 року були  такі юридичні особи: 

-ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ ФІНАНС», код ЄДРПОУ 39733345, адреса 

засновника: 01103, м. Київ, Печерський район, вулиця Кіквідзе, будинок 18 , офіс 52, юридична особа, яка володіє 

часткою 90%; 

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ: 41774134, місцезнаходження: 01133, м.Київ, бульвар Лесі 

Українки , будинок 7-Б, літера А, офіс 157, юридична особа, яка володіє часткою 10%. 

 

05.02.2019 року частку у статутному капіталі Товариства в розмірі 5% статутного капіталу Товариства набув 

КРИВИЧ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ, паспорт серії АЕ № 171268, виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС 

України в Дніпропетровській обл. 29.06.1995 року, ІПН: 2881717214, шляхом придбання частини частки у 

статутному капіталі Товариства, належної ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ 

ФІНАНС», код ЄДРПОУ 39733345, за Договором купівлі-продажу. 

03.07.2019 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ ФІНАНС», код ЄДРПОУ 

39733345, збільшило свою частку у статутному капіталі Товариства до 90%, шляхом придбання частки у 

статутному капіталі Товариства, належної КРИВИЧУ ІВАНУ СЕРГІЙОВИЧУ, паспорт серії АЕ № 171268, виданий 

Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 29.06.1995 року, ІПН: 2881717214, 

за Договором купівлі-продажу. 

10.07.2019 року АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ: 41774134, збільшив свою частку у 

статутному капіталі Товариства до 20%, шляхом відповідного поповнення статутного капіталу Товариства. 

12.07.2019 року частку у статутному капіталі Товариства в розмірі 9% статутного капіталу Товариства набув Т.А.С. 

ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, Республіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 239493, шляхом придбання 

частини частки у статутному капіталі Товариства, належної АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕШ», код за 

ЄДРПОУ: 41774134, за Договором купівлі-продажу. 

26.07.2019 року, в результаті проведеного поповнення статутного капіталу Товариства, частки учасників у 

статутному капіталі Товариства змінилися у співвідношенні: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ ФІНАНС», код ЄДРПОУ 39733345 – 72% статутного капіталу Товариства, 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ – 19.9% статутного капіталу Товариства, Т.А.С. ОВЕРСІАС 

ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, Республіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 239493 – 8.1% статутного капіталу 

Товариства. 

24.09.2019 року Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, Республіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 239493, 

збільшив свою частку у статутному капіталі Товариства до 18%, шляхом придбання частини частки у статутному 

капіталі Товариства, належної АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ: 41774134, за Договором 

купівлі-продажу. 

Таким чином учасниками Товариства станом на 31.12.2019 року є такі юридичні особи: 

-   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ ФІНАНС», код ЄДРПОУ 39733345, 

адреса засновника: 01010, м. Київ, Печерський район,  площа Арсенальна, 1-Б, юридична особа, яка володіє 

часткою 72%; 

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 



ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ: 41774134, місцезнаходження: 01010, м. Київ, Печерський 

район,  площа Арсенальна, 1-Б, юридична особа, яка володіє часткою 10%. 

-   Юридична особа-нерезидент «Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», код НЕ 239493, місцезнаходження: 

Кут проспекту Макаріу III та вулиці Карпенісіу, 1427, Нікосія, Кіпр, юридична особа, яка володіє часткою 18%. 

 

6.10. Кредити та позики отримані (код рядка 1515 та 1690) 

 
Станом на 31 грудня 2020 року, на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року кредити та позики отримані 

представлені наступним чином: 

 31 грудня 2020 

року 

31 грудня 2019 

року 

31 грудня 2018 

року 

Короткострокові фінансові позики (поворотна 

безвідсо ткова фінансова допомога) до одного 

року 

 

46 420 90 158 0 

Довгосторокова позика  223 457 220 458 16 950 

Всього кредити та позики отримані 269 877 310 616 16 950 

У наступній таблиці представлений рух  позик до одного року, отриманих, за роки, що закінчилися 31 грудня 2020 

року, 2019 та 2018 роках: 

 2020 2019 2018 

На 1 січня 90 158 0 0 

Надходження за рік 46 420 130 158 0 

Погашення протягом року 84 352 40 000 0 

На 31 грудня 52 215 90 158 0 

У наступній таблиці представлений рух  довгострокових позик, отриманих, за роки, що закінчилися 31 грудня 2020 

року, 31 грудня 2019 та 2018 роках: 

 2020 2019 2018 

На 1 січня 220 458 16 950 0 

Надходження за рік 2 999 210 158 16 950 

Погашення протягом року  6 650 0 

На 31 грудня 223 457 220 458 16 950 

6.11. Цінні папери власного боргу (код рядка 1515) 

 
Станом на 31 грудня 2020 року, 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року на балансі Компанії відсутні цінні 

папери власного боргу 

 

6.12. Заборгованість по заробітній платі (код рядка 1625, 1630, 1660) 
 

Станом на 31 грудня 2020 року,31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року заборгованість по заробітній платі 

представлені наступним чином: 

 
31 грудня 2020 

року 

31 грудня 2019 

року 

31 грудня 2018 

року 

Резерв на виплату відпустки відсутня 347 195  

Всього заборгованість по заробітній платі  347 195 

 
6.13. Інші поточні зобов'язання (код рядка 1690) 

 

Станом на 31 грудня 2020 року,31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року інші поточні зобов’язання 

представлені наступним чином: 

 31 грудня 2020 

року 

31 грудня 2019 

року 

31 грудня 2018 

року 

Аванси отримані від клієнтів на погашення   0 6 114 

Заборгованості за  позиками 
 

131 467 90 158 16 950 

Заборгованість з нарахованих відсотків за 

позиками  

 
 198  

Всього інші поточні зобов'язання 131 467 90 158 23 262 

6.14. Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (код рядка 1610) 
 



Станом на 31 грудня 2020 року,31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року інші поточні зобов’язання 

представлені наступним чином: 
 

 31 грудня 2020 

року 

31 грудня 2019 

року 

31 грудня 2018 

року 

Заборгованість з нарахованих відсотків за позиками  675 33 087 0  

Всього поточна кредиторська заборгованість за 

довгостроковими  зобов'язаннями 

 

675 
33 087 0 

6.15. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (код рядка 1615) 
 

Станом на 31 грудня 2020 року,31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року інші поточні зобов’язання 

представлені наступним чином: 
 

 31 грудня 2020 

року 

31 грудня 2019 

року 

31 грудня 2018 

року 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги (зв’язок, маркетинг, реклама, 

скоринг, ІТ послуги) 

 

5 344 12 360 41 485 

Заборгованість за послуги страхування та гарантій    53 646 

Всього інші поточні зобов'язання 5 344 12 360 95 131 

7. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

7.1. Дохід від реалізації послуг (код рядка 2000) 
Дохід від реалізації послуг за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року 

представлений наступним чином: 

 2020 2019 2018 

Процентний дохід від позик, наданих клієнтам 1 645 854 1 306 490 214 050 

Всього дохід від реалізації послуг 1 645 854 1 306 490 214 050 

 

7.2. Адміністративні витрати (код рядка 2130) 
Адміністративні витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року 

представлені наступним чином: 

 2020 2019 2018 

Заробітна плата та утримання з неї 42 108 9 341 1 506 

Оренда 1 539 823 586 

Послуги зв’язку  6 078 529 305 

Послуги сторонніх організацій 189 4 520 5 802 

Банківські послуги та комісії платіжних систем 41 718 33 692 16 523 

Господарські витрати 160 48 107 

Інформаційно-консультаційні послуги 6 234 94 708 5 708 

Послуги по стягненню кредитної заборгованості  19 283  3 475 4 291 

Страхування   106 924 

Інші витрати 2 160 2 725 45 096 

Всього адміністративні витрати 119 469 149 861 186 848 

7.3. Витрати на збут (код рядка 2150) 
Адміністративні витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року,31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року 

представлені наступним чином: 

 

 2020 2019 2018 

Витрати на маркетинг 27 428 8 278 0 

Витрати на рекламу 77 795 10 300 0 

Скоринг 29 441 298 0 

Інші витрати 10 880 112 0 

Всього адміністративні витрати 145 544 18 988 0 

 
7.4. Інші операційні доходи (код рядка 2120)  

Інші операційні доходи за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року,31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року 

представлені наступним чином: 

 2020 2019 2018 

Інші доходи (курсові різниці) 127 1 690 4 504 



Дохід від продажу НМА 56 877 21 492 18 456 

Інші доходи (відсотки, нараховані клієнтам) 23 409  190 419 

Всього інші операційні доходи 80 413 23 182 213 379 

 

7.5. Інші операційні витрати (код рядка 2180) 
Інші операційні витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року,31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року 

представлені наступним чином: 

 

 2020 2019 2018 

Витрати на формування резервів 210 685 207 939 14 413 

Визнані штрафи та пені 14 18 27 

Амортизація необоротних активів 2000 1 864 767 

Витрати від операційних курсових різниць 671 71 3 081 

Відсотки за користування позикою   198 

Витрати від первинної переуступки позик та списання 

нарахованих відсотків 

Витрати на страхування та гарантії 

16 957  

659 201 

145 372 

210 333 

Інші витрати 1 139 556 36 950 55 

Всього інші операційні витрати 1 369 883 1 051 415 228 874 
 

7.6. Витрати з податку на прибуток (код рядка 2300) 
Витрати з податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року,31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 

року представлені наступним чином: 

 2020 2019 2018 

Поточні витрати з податку на прибуток 7 521 14 599 2 085 

Всього витрати з податку на прибуток 7 521 14 599 2 085 

Ставка податку на прибуток згідно діючого законодавства у 2020, 2019 та 2018 році становить 18%. Станом на 31 

грудня 2020 року,31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року компанія не має відстрочених податкових активів та 

відстрочених податкових зобов’язань. 

7.7. Інші фінансові доходи (код рядка 2220) 
Інші фінансові доходи за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року,31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року 

представлені наступним чином: 

 2020 2019 2018 

Проценти по депозитам та залишкам на рахунках 2 624 61   

Всього інші фінансові доходи 2 624 61  

7.8. Фінансові витрати (код рядка 2250) 
Фінансові витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року,31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року 

представлені наступним чином: 

 2020 2019 2018 

Відсотки на позику 

Відсотки по праву користування об’єктом оренди 

48 203 

4920 

49 168  

     168 
 

Всього фінансові витрати 53 123 49 336  

 

7.9. Інші витрати (код рядка 2270) 
Інші витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року,31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року представлені 

наступним чином: 

 2020 2019 2018 

Витрати на благодійність 

 

 

434 

 

465 

 

123 

Всього інші витрати 434 465 123 

 

8. Операції з пов’язаними сторонами 
Відповідно до МСФЗ (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», пов'язаними вважаються сторони, 

одна з яких має можливість контролювати або у значній мірі впливати на операційні та фінансові рішення іншої 

сторони. При вирішенні питання про те, чи є сторони пов'язаними, береться до уваги зміст взаємовідносин сторін, а 

не тільки їх юридична форма. 

Пов'язані сторони можуть вступати в угоди, які не проводилися б між непов'язаними сторонами. Ціни і умови таких 

угод можуть відрізнятися від цін і умов угод між непов'язаними сторонами. 

До зв'язаних сторін Товариства відносяться учасники, що володіють часткою 10% і більше відсотків у 



статутному капіталі Товариства та управлінський персонал: 

 

-   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ ФІНАНС», код ЄДРПОУ 39733345, 

адреса засновника: 01010, м. Київ, Печерський район,  площа Арсенальна, 1-Б, юридична особа, яка володіє 

часткою 72%, розмір статутного капіталу 22 500 тис. грн; 

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ: 41774134, місцезнаходження: 01010, м. Київ, Печерський 

район,  площа Арсенальна, 1-Б, юридична особа, яка володіє часткою 10%., розмір статутного капіталу 3 125 тис. 

грн; 

-   Юридична особа-нерезидент «Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», код НЕ 239493, місцезнаходження: 

Кут проспекту Макаріу III та вулиці Карпенісіу, 1427, Нікосія, Кіпр, юридична особа, яка володіє часткою 18%, 

розмір статутного капіталу 5 625 тис. грн; 

- Кривич І.С. - директор Товариства по 28.02.2019 р. (Наказ  про призначення 142№ 3-К від 28 квітня 2016 року, 

наказ про звільнення  №19-К від 28.02.2019р.), також Кривичу І.С. належало з 05.02.2019р. по 03.07.2019р. частка 

5%  в статутному капіалі, розмір статутного капіталу 1 250 тис. грн; 

- Стензя Д.В. – директор Товариства з 01.03.2019 р. по теперішній час (наказ про переведення №20-К від 

28.02.2019р.) 

Операції, що відбувались з пов’язаними особами у 2020 році: 

отримано послуг від ФОП Кривич І.С. за 2020 рік., а саме консультаційних послуг, управлінської та 

організаційної підтримки з питань керування, корпоративного, стратегічного й оперативного планування , 

визначення напрямів розвитку бізнесу, планування фінансової діяльності на загальну суму   385 тис. грн. 

зі Стензею Дмитром Віталійовичем: 

нараховано і сплачено заробітну плату за період січень-грудень 2020, сума нарахованої заробітної плати 

склала 1 038 тис.грн. 

з АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕШ» отримання позики згідно Договору позики №11/12/18-3 

від 11.12.2018р., Загальна сума зобов’язання станом на 31.12.2020р.  за позикою 223 457 тис грн., строк виконання 

договору: 10.12.2021 р., порядок виконання: погашення тіла кредиту та відсотків (відсоткова ставка 7%). Оплата по 

тілу здійснюється після закінчення строку позики, % оплачуються щоквартально протягом  10-ти календарних днів 

після закінчення чергового кварталу, загальна сума зобов’язань за відсотками станом на 31.12.2020р. 75 773 тис. грн 

Інші операції з пов'язаними сторонами у звітному періоді відсутні. 

9. Управління ризиками 
Основні фінансові зобов'язання Компанії включають кошти Учасників, залучені з метою фінансування операційної 

діяльності Компанії. Основні фінансові активи Компанії включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську 

заборгованість, яка відображає позики надані клієнтам. 

Компанії властивий кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик, валютний ризик та операційний ризик, а 

також ризик управління капіталом та іншими джерелами фінансування. 

Кожен з вищевказаних ризиків регулярно контролюється фінансовим відділом Компанії і інформація про них 

доводиться до відома директора Компанії. Якщо відображена сума перевищує ліміти ризику, директор повинен 

проінформувати представників Учасників про такі перевищення. 

Процес контролю ризиків не включає такі бізнес-ризики як зміни в навколишньому середовищі, технологіях та 

галузі. Вони контролюються в процесі стратегічного планування Компанії. 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик - це ризик фінансового збитку в разі невиконання контрагентом своїх договірних зобов'язань. 

Компанії властивий кредитний ризик, що виникає переважно у зв'язку з операціями з надання позик фізичним 

особам. 

Компанії властивий кредитний ризик, який представляє собою ризик того, що контрагент не зможе повністю 

погасити заборгованість у встановлений термін. Управління кредитним ризиком також включає в себе регулярний 

моніторинг здатності контрагентів погасити заборгованість в повному обсязі у встановлений термін, аналіз 

фінансового стану фізичної особи та її платоспроможність. 

Максимальна сума кредитного ризику дорівнює балансовій вартості фінансових активів, відображених у звіті про 

фінансовий стан. 

Управління та моніторинг кредитних ризиків здійснюються Кредитним комітетом та керівництвом Компанії в 

межах їхніх повноважень. Ризик на одного позичальника обмежується лімітами, які встановлюються Кредитним 

комітетом.  Відповідність фактичного ризику лімітам перевіряється щоденно. Всі позики, надані Компанією, є 

позики фізичним особам, які не вимагають забезпечення або поруки. 

Максимальний розмір кредитного ризику Компанії може суттєво коливатися і залежати як від індивідуальних 

ризиків, притаманних конкретним активам, так і від загальних ринкових ризиків. Станом 31 грудня 2020 року,на 31 

грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року максимальний розмір кредитного ризику по фінансовим балансовим 

активам дорівнює балансовій вартості цих активів без врахування заліку активів і зобов’язань. 

Географічна концентрація – Компанія здійснює всі операції в Україні. Департамент управління ризиками 



здійснює контроль за ризиком зміни законодавства та оцінює його вплив на діяльність. Такий підхід дозволяє 

Компанії зменшити потенційні збитки від коливань інвестиційного клімату в Україні. 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими 

інструментами буде коливатися внаслідок змін в ринкових параметрах, таких, як процентні ставки та інші цінові 

ризики.  

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності стосується наявності достатніх коштів для погашення зобов’язань за кредитними договорами та 

пов’язаних з фінансовими інструментами, при настанні фактичного строку їх сплати. 

З метою управління ризиком ліквідності Компанія здійснює щоденний моніторинг очікуваних майбутніх потоків 

грошових коштів від операцій із клієнтами, що є частиною процесу управління активами/зобов’язаннями. 

Для управління ризиком ліквідності Компанія застосовує економічні та адміністративні інструменти. До 

економічних інструментів належать граничні процентні ставки за активними операціями та операціями залучення 

фондів для забезпечення діяльності з видачі кредитів. До адміністративних інструментів належать внутрішні ліміти 

щодо обмеження окремих видів операцій. Прийняття рішення щодо застосування економічних або 

адміністративних інструментів для цілей управління ризиком ліквідності є виключною прерогативою Кредитного 

комітету. 

Завданням Кредитного комітету є організація комплексної системи управління активами та пасивами шляхом 

здійснення нагляду та управління різними видами ризику, визначення політики щодо лімітів і нормативів, 

планування і контролю за використанням коштів Компанії. Кредитний комітет виконує функції аналізу діяльності 

та визначає політику процесу управління активами та пасивами згідно зі стратегічними цілями і пріоритетами 

розвитку Компанії. Також компетенцією Кредитного комітету, як колегіального органу, є оцінка ризиків зміни у 

законодавстві, прогноз та розробка сценаріїв щодо коригування стратегії розвитку Компанії зважаючи на такі 

ризики. 

Валютний ризик 

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок зміни 

курсів обміну валют.  Фінансовий стан Компанії та рух грошових коштів зазнали деякого впливу коливань курсів 

обміну іноземних валют, оскільки протягом 2020 року проводились валютні операції стосовно розрахунків з 

іноземними партнерами за надані послуги. 

Процентний ризик 

Ризик зміни процентної ставки виникає внаслідок можливої зміни процентних ставок, що впливає на фінансову 

звітність. Компанія залучає позикові кошти на основі процентних ставок, що встановлюються окремо для кожної 

кредитної угоди з кожною з фінансових установ. 

Процентний ризик виникає у випадках, коли фактичні або прогнозовані активи з визначеним строком погашення є 

більшими або меншими, ніж фактичні або прогнозовані зобов’язання з аналогічним строком погашення. 

Процентний ризик оцінюється тим, наскільки зміни ринкових процентних ставок впливають на процентну маржу і 

на чистий процентний дохід. Якщо строки активів, що приносять процентний дохід, відрізнятимуться від строків 

зобов’язань, по яких нараховуються проценти, чисті процентні доходи будуть збільшуватися чи зменшуватися в 

результаті змін процентних ставок. З метою управління процентним ризиком, керівництво постійно проводить 

оцінку ринкових процентних ставок за різними видами активів, що приносять процентні доходи, і зобов’язань, по 

яких нараховуються процентні витрати. 

Процентна маржа за активами та зобов’язаннями, що мають різні строки виплат, може збільшуватися в результаті 

змін ринкових процентних ставок. На практиці керівництво змінює процентні ставки по певних фінансових активах 

та зобов’язаннях, виходячи з поточних ринкових умов та взаємних домовленостей, які оформляються додатком до 

основної угоди, де зазначається нова процентна ставка. 

Операційний ризик 

Операційний ризик - це ризик, що виникає внаслідок системного збою, помилок персоналу, шахрайства чи 

зовнішніх подій. Коли перестає функціонувати система контролю, операційні ризики можуть завдати шкоди 

репутації, мати правові наслідки або призвести до фінансових збитків. Компанія не може усунути всі операційні 

ризики, але за допомогою системи контролю і шляхом відстеження та відповідної реакції на потенційні ризики 

Компанія може керувати такими ризиками. Система контролю передбачає ефективний розподіл обов'язків, права 

доступу, процедури затвердження і звірки, навчання персоналу, а також процедури оцінки, включаючи внутрішній 

аудит. 

10. Управління капіталом 
Компанія зареєстрована і діє у формі товариства з обмеженою відповідальністю згідно із законодавством України. 

Капітал Компанії включає статутний капітал і нерозподілений прибуток. Компанія підтримує розмір свого капіталу 

з метою виконання законодавчих вимог. Позики надані клієнтам повністю профінансовані джерелами власних 

коштів та внесками Учасників. 

Керівництво Компанії регулярно переглядає структуру капіталу. У процесі такого перегляду керівництво Компанії 

аналізує вартість капіталу та ризики, пов’язані з кожним класом капіталу. На основі рекомендацій керівництво 

Компанії проводить коригування структури капіталу шляхом внесків додаткового капіталу від своїх власників. 



11. Умовні та контрактні зобов’язання 

11.1. Податкові ризики 
Система оподаткування в Україні все ще перебуває на відносно ранній стадії розвитку і характеризується великою 

кількістю податків, частими змінами, які можуть проводитися ретроспективно, неоднозначними тлумаченнями та 

непослідовним застосуванням на державному, регіональному та місцевому рівнях. 

З точки зору податкового законодавства України, контролюючі органи мають період до трьох років, щоб знову 

звернутись до податкових декларацій для подальшого огляду, але в деяких випадках даний термін може бути 

подовжено. Зміни в податковій системі України можуть мати зворотну силу та впливати на раніше подані 

Компанією документи і перевірені податкові декларації. 

Хоча керівництво Компанії вважає, що Компанія має достатньо засобів для покриття податкових зобов’язань, 

заснованих на своєму розумінні чинного податкового законодавства, існує ризик того, що податкові органи України 

можуть зайняти іншу позицію відносно спірних питань. Ця невизначеність обумовлює існування у Компанії ризику 

того, що можуть бути донараховані податки, пені та штрафи, які можуть бути суттєвими. 

11.2. Юридичні питання 
У ході звичайної діяльності Компанія виступає стороною судових позовів і претензій. На думку керівництва 

ймовірні зобов'язання (при їх наявності), що виникають в результаті таких позовів або претензій не матимуть 

істотного негативного впливу на фінансовий стан або результати діяльності Компанії в майбутньому. 

12. Події після звітного періоду 
Після дати балансу відбулися наступні події:  

 03 лютого 2020 року, Загальними зборами учасників Протокол №01/12  від 01.12.2020р. ТОВ «1 Безпечне 

Агентство Необхідних Кредитів», прийнято рішення про здійснення розміщення відсоткових незабезпечених 

валютних облігацій серії А загальною номінальною вартістю 2000 000 (два мільйони) долларів, в кількості 2000 (дві 

тисячи) штук номінальною вартістю 1 000,00 долларів. за одну облігацію, випуск яких було здійснено в лютому 

2021р. 

Жодних подій, які б вимагали розкриття у цій фінансовій звітності, протягом періоду між звітною датою та датою 

затвердження цієї фінансової звітності до випуску не відбулося. 

13. Затвердження звітності  
Фінансову звітність станом на 31 грудня 2020 року та за рік, що закінчився на зазначену дату затверджено до 

випуску Керівництвом ТОВ «1 Безпечне Агетнтство Необхідних Кредитів» 26 лютого 2021 року. 

 

 

Дейнікова Н.В.         Павелко Ю.В. 

Директор                                                                  Головний бухгалтер 

 

 



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 

фiрма "Iмона - Аудит" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

23500277 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

0791 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 354/3, дата: 25.01.2018 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності)  

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 01-1/04, дата: 01.04.2021 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 01.04.2021, дата 

закінчення: 27.04.2021 

12 Дата аудиторського звіту 27.04.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

196 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» 

станом на 31 грудня 2020р. 

 

м. Київ 

2021 р. 
 

 



ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» 

станом на 31 грудня 2020 р. 

 

 

АДРЕСАТ : 
Учасникам та керівництву  

ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»; 

Національному Банку України 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку                  

 

                   Звіт щодо фінансової звітності 
 

Думка  
Ми провели аудит річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» (код за 

ЄДРПОУ: 39861924), яка включає  баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 року, звіт 

про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2020 рік, звіт про рух грошових коштів 

(за прямим методом) за 2020 рік, звіт про власний капітал за 2020 рік та примітки до фінансової 

звітності за 2020 рік, які включають стислий виклад важливих аспектів облікової політики. 

На нашу думку, фінансові звіти Товариства відображають справедливо і достовірно в 

усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» станом на 31 

грудня 2020 року, його фінансові результати у відповідності до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності та надають правдиву та неупереджену інформацію про рух власного 

капіталу Товариства і рух грошових коштів за 2020 рік згідно з визначеною концептуальною 

основою фінансової звітності та відповідає вимогам чинного законодавства, нормативним 

актам, аналітичному обліку та первинним документам Товариства.  

 

Основа для думки  
Ми провели аудит відповідно до вимог  Міжнародних стандартів аудиту («МСА» видання 

2016-2017 року) прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської 

палати України  № 361 від 08.06.2018 року. Нашу відповідальність, згідно з цими стандартами 

викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. 

Ми є незалежними по відношенню до Товариства, згідно з Кодексом етики професійних 

бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та 

виконали інші обов’язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ.   

   Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для  нашої думки. 

 

 

Ключові питання аудиту 
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 

розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при 

формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 



Ми визначили, що ключові питання аудиту, про які необхідно повідомити в нашому Звіті, 

відсутні. 

 

Інша інформація 
 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 

складається з інформації, яка подається до Національного банку України та до Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом 

аудитора щодо неї.  

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не 

робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.  

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність 

між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час 

аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.  

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве 

викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили 

таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.  

Ми можемо зазначити про адекватність системи бухгалтерського обліку, процедур 

внутрішнього аудиту, внутрішнього контролю та систем управління ризиками в Товаристві. 

Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності 
Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо Вашу увагу на те, що 

Товариство здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної кризи. В результаті 

нестабільної ситуації в Україні діяльність Товариства супроводжується ризиками. 

Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутнє діяльності Товариства на даний момент з 

достатньою достовірністю неможливо. Тому фінансова звітність не містить коригувань, які 

могли би бути  результатом таких ризиків. Вони будуть відображені у фінансовій звітності, як 

тільки будуть ідентифіковані і зможуть бути оцінені. Керівництво  Товариства  уважно 

стежить за розвитком подій пов'язаних з пандемією, в тому числі  як COVID-19 може 

вплинути на фінансовий стан Товариства, його клієнтів. Керівництво Товариства визнало що 

ця подія не  вимагає коригування  для фінансової звітності за 2020 рік. Відповідно фінансовий 

стан на 31.12.2020 року та результати діяльності  за рік що закінчився 31 грудня 2020 року, не 

були скориговані на вплив подій пов’язаних з COVID-19. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями,  за фінансову звітність 
Управлінський персонал  Товариства  несе відповідальність за складання і достовірне 

подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ, та за таку систему внутрішнього контролю, 

яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання 

фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал  несе відповідальність за 

оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

розкриваючи, за необхідності, питання, пов’язані з безперервністю діяльності, та 

використовуючи принцип припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати  

Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть  відповідальність за нагляд за 

процесом складання фінансової звітності Товариства. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 



Метою нашого аудиту є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 

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

аудитора, що містить нашу думку.  

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 

проведений відповідно до МСА, завжди ідентифікує суттєве викривлення, якщо таке існує. 

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 

суттєвими, якщо окремо або в сукупності з іншими викривленнями, як обґрунтовано 

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

основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 

та дотримуємось професійного скептицизму протягом всього аудиту.  

Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури щодо 

таких ризиків, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 

забезпечення підстав для висловлення нашої думки. Ризик не виявлення суттєвих викривлень 

внаслідок шахрайства є вищим, ніж ризик не виявлення суттєвого викривлення в результаті 

помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні упущення, 

неправильне трактування або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

• отримуємо розуміння системи внутрішнього контролю, яка має значення для аудиту, з 

метою  розробки аудиторських процедур, які є прийнятними за даних обставин, але не з метою 

висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства; 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 

оцінок і пов’язаних з ними  розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятності застосування управлінським персоналом  

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі 

отриманих аудиторських доказів, робимо висновок про те, чи існує суттєва невизначеність 

щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити 

безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 

невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних 

розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі. 

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

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

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

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 

будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й 

інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів. 
 

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ законодавчих  і нормативних актів 

Основні відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СИСТЕМА» : 

Основні відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «1 

БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»  наведені в Таблиці 1. 

Таблиця 1 



Повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО 

НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»  

Код ЄДРПОУ 39861924 

Місцезнаходження 01010, м. Київ, площа Арсенальна, 1-Б 

Дата державної реєстрації 26.06.2015 року № 107010200000058411 

Дата внесення змін до установчих 

документів 

28 лютого 2019 року 

Перелік ліцензій (дозволів)  Товариства на 

провадження певних видів діяльності із 

зазначенням терміну їх дії. 

Свідоцтво про внесення до реєстру фінансових установ 

серія ІК №146 від 20.10.2015р., реєстраційний № 

16103223, код фін. установи 16  

Ліцензія Нацкомфінпослуг на провадження 

господарської діяльності з надання фінансових послуг, 

зокрема, надання коштів у позику, в тому числі і на 

умовах фінансового кредиту, розпорядження 

Нацкомфінпослуг №3462 від 24.12.2015 року. 

Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26.01.2017 № 

163 «Про переоформлення деяким фінансовим 

установам діючих ліцензій, у зв’язку зі звуженням виду 

господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню» 

автоматично переоформлено ліцензію 26.01.2017 року 

безстроково. 

Види діяльності за КВЕД 64.92 Інші види кредитування – основний 

64.19 Інші види грошового посередництва 

Керівник  Стензя Дмитро Віталійович (Протокол №28/02 від 

28.02.2019 року; Наказ №20-к від 28.02.2019 року) до 

10.02.2021 року 

З 11 лютого 2021 року Дейнікова Наталія Василівна – 

(Протокол 04/02 від 04.02.2021 року, Наказ №44-к від 

11.02.2021 року). 

Головний бухгалтер З 10.05.2019 року – Кошева Ірина Вікторівна (Наказ 

№52-к від 10.05.2019 року); 

З 07.09.2020 року Павелко Юлія Валентинівна (Наказ 

№249-к від 07.09.2020 року) 

Середня кількість працівників 80 

Станом на 31 грудня 2020 року учасниками Товариства є: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ ФІНАНС», код 

ЄДРПОУ 39733345, адреса засновника: 01010, м. Київ, Печерський район,  площа Арсенальна, 

1-Б, юридична особа, яка володіє часткою 72%, розмір статутного капіталу 22 500 тис. грн; 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ: 

41774134, місцезнаходження: 01010, м. Київ, Печерський район,  площа Арсенальна, 1-Б, 

юридична особа, яка володіє часткою 10%., розмір статутного капіталу 3 125 тис. грн; 

Юридична особа-нерезидент «Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», код НЕ 

239493, місцезнаходження: Кут проспекту Макаріу III та вулиці Карпенісіу, 1427, Нікосія, 

Кіпр, юридична особа, яка володіє часткою 18%, розмір статутного капіталу 5 625 тис. грн. 

Назва Товариства, його організаційно-правова форма господарювання відповідають 

Статуту та відображені в Статуті  достовірно. 

 

Щодо можливості (спроможності) Товариства безперервно здійснювати свою 

діяльність протягом найближчих 12 місяців 

 

Припущення про безперервність діяльності розглядається аудитором у відповідності до 



МСА 570 «Безперервність діяльності» (переглянутий) як таке, що Товариство  

продовжуватиме свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби 

ліквідуватися або припиняти її. Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з 

припущення безперервності діяльності. Управлінський персонал Товариства планує вживання 

заходів для покращення показників діяльності та подальшого розвитку Товариства.  

Зібрані докази та аналіз діяльності Товариства не дають аудиторам підстав сумніватись 

в здатності Товариства безперервно продовжувати свою діяльність. 

Використовуючи звичайні процедури та згідно аналізу фінансового стану Товариства 

ми не знайшли доказів про порушення принципів функціонування Товариства.  

Не вносячи додаткових застережень до цього звіту, звертаємо увагу на те, що в Україні 

існує невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної 

політики, нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації. Ми не маємо змоги 

передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати 

діяльності та економічні перспективи Товариства. 

 

Щодо відповідності прийнятої управлінським персоналом Товариства облікової 

політики вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та 

МСФЗ. 
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 

грудня 2020 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані 

Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО).  

Принципи побудови, методи i процедури застосування облікової політики Товариства, 

здійснюються згідно Положення про облікову політику  ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО 

НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ». 

Облікова політика Товариства в періоді, який перевірявся, визначає основні засади 

ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з дотриманням основних 

принципів та забезпеченням методів оцінки та реєстрації господарських операцій, які 

передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 

996-XIV від 16.07.1999 року зі змінами та доповненнями та Міжнародними стандартами 

фінансової звітності, (надалі МСФЗ).  

 Облікова політика Товариства розкриває основи, стандарти, правила та процедури 

обліку, які Товариство використовує при ведені обліку  та складання звітності відповідно до 

МСФЗ. Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об’єктів обліку, 

визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності Товариства.  

 

Розкриття інформації яка вимагається Законом України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» 

Відповідно до вимог, встановлених  частиною третьою та частиною четвертою статті 14 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 

року № 2258-VIII (Закон 2258) до аудиторського звіту,  наводимо наступну інформацію: 

Найменування органу, який призначив суб’єкта аудиторської діяльності на проведення 

обов’язкового аудиту, дата призначення та загальна тривалість виконання аудиторського 

завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якім мали місце, та повторних 

призначень. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма  «ІМОНА-АУДИТ» 

було призначено на проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності рішенням 

учасників Товариства протокол №28/02 від 28 лютого 2021 року. Дата укладання договору 

01.04.2021 року та номер договору №01-1/04.  

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, 

зокрема, пов’язаних із шахрайством 



Ми провели оцінку ефективності системи внутрішнього контролю Товариства. 

Результати оцінки показали що якість ефективності системи внутрішнього контролю 

Товариства, проведеної для цілей аудиту фінансової звітності Товариства, є високою. 

Аудиторами не виявлено суттєвих недоліків у системі внутрішнього контролю Товариства, які 

могли б негативно вплинути на можливість Товариства обліковувати, обробляти, 

узагальнювати та відображати у звітності бухгалтерські та інші фінансові дані, складати 

фінансову звітність, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, 

невідповідностей законодавчим, нормативним вимогам. Під час проведення аудиту ми 

перевірили наявність факторів ризику шахрайства, зокрема, шляхом тестування. Аудитори не 

отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність 

Товариства  містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. 

Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про 

незалежність ключового партнера з аудиту та суб’єкта аудиторської діяльності від 

юридичної особи при проведенні аудиту 

Ми підтверджуємо, що протягом минулого і поточного років не надавали ТОВ «1 

БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» ніяких послуг заборонених 

законодавством. 

Нами не було ідентифіковано жодних загроз  нашої незалежності як на рівні 

аудиторської фірми, так і на рівні ключового партнера з аудиту та персоналу, задіяному у 

виконанні завдання з аудиту.  

Інформація про інші надані суб’єктом аудиторської діяльності юридичній особі 

або контрольованим нею суб’єктам господарювання послуги, крім послуг з 

обов’язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління або у фінансовій звітності. 

Ми не надавали ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» або 

контрольованим Товариством суб’єктам господарювання жодних послуг, крім послуг з 

обов’язкового аудиту.  

Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» надаємо підтвердження стосовно обставин виконання завдання з 

аудиту фінансової звітності Товариства. 

Ми не надавали Товариству послуги, заборонені законодавством. 

 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень. 

Обсяг аудиту визначений нами  таким чином щоб ми  могли виконати роботи  в 

достатньому обсязі, який дасть нам можливість для формулювання нашої думки стосовно 

фінансової звітності Товариства. Ми виконали аудит в обсязі, передбаченому вимогами МСА, 

Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та інших 

законодавчих та нормативних актів. 
 

                   Розкриття інформації стосовно активів та зобов’язань 
 

Нематеріальні активи 

У результаті проведеної перевірки аудиторами встановлено, що станом на 31.12.2020 

року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи первісною вартістю 8809 тис. 

грн. Знос нематеріальних активів станом на 31.12.2020 року складав 183 тис. грн., що 

відповідає даним первинних документів та облікових регістрів. 

Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного 

методу, виходячи із строку їх корисного використання. Нарахування амортизації починається 

з місяця, у якому нематеріальний актив став придатним для використання. 

За звітний період метод нарахування амортизації не змінювався. 

Інформація щодо нематеріальних активів розкрита Товариством в Примітках до річної 

фінансової звітності. 



Основні засоби 

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2020 року на балансі 

обліковуються основні засоби первісною вартістю 6680 тис. грн. 

Сума нарахованого зносу основних засобів станом на 31.12.2020 року склала 3761тис. 

грн. 

Згідно наданих на розгляд аудиторів документів нарахування амортизації основних 

засобів проводиться прямолінійним методом за строками використання, встановленими 

постійно діючою інвентаризаційною комісією, що відповідає вимогам Положення про 

облікову політику та вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні 

засоби», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та 

застосовується з 01 січня 2005 року (зі змінами та доповненнями) (далі – МСБО 16). 

Інформація щодо основних засобів розкрита Товариством в Примітках до річної 

фінансової звітності. 

Відстрочені податкові активи Товариства станом на 31.12.2020 року відсутні. 

 

Незавершені капітальні інвестиції 

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2020 року на балансі 

обліковуються незавершені капітальні інвестиції у сумі 2 тис. грн. 

Інформація щодо незавершених капітальних інвестицій розкрита Товариством в 

Примітках до річної фінансової звітності. 

 

Фінансові інвестиції 

 За наслідками проведеного аудиту на підставі даних первинних документів, регістрів 

аналітичного та синтетичного обліку встановлено, що станом на 31.12.2020 року на балансі 

Товариства не обліковуються поточні та довгострокові фінансові інвестиції. 

 

Облік запасів 

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2020 року на балансі 

обліковуються запаси в сумі 11 тис. грн., що відповідає даним первинних документів та 

облікових регістрів. 

Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за собівартістю. 

собівартість запасів визначається згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 2 

«Запаси», який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) (зі 

змінами та доповненнями) (далі – МСБО 2). 

Інформація щодо запасів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової 

звітності. 

 

 

 

Дебіторська заборгованість 

 

Станом на 31.12.2020 року на балансі Товариства не обліковується довгострокова 

дебіторська заборгованість.  

Дебіторська заборгованість Товариства за виданими авансами станом на 31 грудня 2020 

року обліковується на балансі у сумі 59404 тис.грн., що в цілому відповідає первинним 

документам та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку. Дебіторська 

заборгованість за виданими авансами відображена в балансі Товариства за первісною 

вартістю. Резерв в 2020 році не нараховувався. Простроченої дебіторської заборгованості не 

виявлено. 

Інші оборотні активи (кошти на рахунках платіжних систем) складають суму 24574 

тис.грн. 



Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів станом на 31 грудня 

2020 року становила 68954 тис.грн. – це нараховані процентні доходи за позиками, наданими 

клієнтам за вирахуванням резерву під знецінення відсотків. Так, сума заборгованості за 

процентами становила 303044 тис.грн., сума нарахованого резерву – 234 090 тис.грн. 

Інша поточна дебіторська заборгованість Товариства станом на 31 грудня 2020 року 

обліковується на балансі у сумі 318493 тис.грн. (короткострокові кредити, надані фізичним 

особам у сумі 531147 тис.грн. з урахуванням резерву на очікувані кредитні збитки у сумі 

212655 тис.грн.), що в цілому відповідає первинним документам та даним реєстрів 

аналітичного та синтетичного обліку. 

  
Дебіторська заборгованість за послуги та інша дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 

2020 року представлені таким чином: 

 

 

     На 31 грудня 2020 року  

Дебіторська заборгованість за позиками (за 

мінусом резерву під очікувані кредитні 

збитки) 

318493  

Аванси видані  59404  

дебіторська заборгованість (відсотки за 
позиками), 
(за мінусом резерву) 

68954  

Дебіторська заборгованість з бюджетом 200  

Інші оборотні активи (кошти на рахунках 
платіжним систем) 

24574  

Всього  471625  

Станом на 31 грудня 2020 року Компанія не мала простроченої, але не знеціненої дебіторської 
заборгованості за договорами, а також з  іншої дебіторської заборгованості (строк виникнення такої 
заборгованості не перевищував 365 днів). 
 На думку аудиторів бухгалтерський облік поточної дебіторської заборгованості 
здійснюється Товариством в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог МСФЗ. 

Грошові кошти 

 

Інформація про грошові потоки Товариства надає користувачам фінансових звітів змогу 

оцінити спроможність Товариства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також 

оцінити потреби суб’єкта господарювання у використанні цих грошових потоків. 

Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними для 

використання, не має невикористаних запозичених коштів, що є наявними для майбутньої 

операційної діяльності і для погашення зобов’язань інвестиційного характеру, до яких існують 

будь-які обмеження щодо використання. 

Залишок грошових коштів Товариства станом на 31.12.2020 року склав 1498 тис. грн., 

що відповідає банківським випискам та даним, відображеним в фінансовій звітності 

Товариства Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом).  

 

Визнання, облік та оцінка зобов’язань Товариства 

 

Аудиторами досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов‘язань Товариства в цілому 

відповідають вимогам МСБО. 

 Довгострокові кредити банків на балансі Товариства станом на 31.12.2020 року не 

обліковуються. У складі довгострокових зобов’язань обліковується довгострокова позика у 

сумі 223457 тис.грн. та довгострокові зобов’язання за облігаціями у сумі 27439 тис.грн. 



Станом на 31 грудня 2020 року на балансі Товариства обліковується поточна 

кредиторська заборгованість за: 

Кредиторська заборгованість станом на 31 грудня 2020 р., представлена наступним 

чином:  

 

 

     На 31  

грудня 2020 року 

 

Кредиторська заборгованість перед третіми сторонами 

(постачальниками), в т.ч.: 5344  

Кредиторська заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями (нараховані відсотки за позиками) 675  

За розрахунками з бюджетом 7279  

За розрахунками зі страхування -  

За розрахунками з оплати праці -  

 

Інші поточні зобов’язання 
У складі інших поточних зобов’язань обліковується заборгованість за позиками у сумі 131467 

тис.грн. Балансова вартість іншої кредиторської заборгованості  дорівнює її справедливої вартості. 
При визначенні погашення іншої кредиторської заборгованості Товариство на кожну звітну дату 

проводить аналіз сум кредиторської заборгованості з вираховуванням термінів її обліку на балансі, та 
термінів позовної давності за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.  

Протягом 2020 року Компанія не здійснювала списання з балансу кредиторської заборгованості 
враховуючи строки позовної давності. 

На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність 
розкриття Товариством інформації про зобов’язання вимогам МСФЗ. 

 
 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

 

Статутний капітал 

Для обліку статутного капіталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського 

обліку 401 «Статутний капітал».  

Розмір статутного капіталу на 31 грудня 2019 року складає 31 250 000,00 грн., що 

відповідає розміру статутного капіталу, відомості про який містилися в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

Згідно останнього розподілу часток та прийнятих рішень загальних зборів учасників від 

24.09.2019 року Статутний капітал становить 31 250 000,00 грн. (Тридцять один мільйон двісті 

п’ятдесят тисяч грн. 00 копійок) та розподілений між Учасниками Товариства станом на 30 

вересня 2019 року таким чином: 

-   ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ ФІНАНС», 

код ЄДРПОУ 39733345, адреса засновника: 01010, м. Київ, Печерський район, площа 

Арсенальна, 1-Б, юридична особа, яка володіє часткою 72%, що становить 22500000,00 грн.; 

- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ: 

41774134, місцезнаходження: 01010, м. Київ, Печерський район, площа Арсенальна, 1-Б, 

юридична особа, яка володіє часткою 10%, що становить 3125000,00 грн. 

-   Юридична особа-нерезидент «Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», код 

НЕ 239493, місцезнаходження: Кут проспекту Макаріу III та вулиці Карпенісіу, 1427, Нікосія, 

Кіпр, юридична особа, яка володіє часткою 18%, що становить 5625000,00 грн. 

 

Станом на 31.12.2016 року зареєстрований статутний капітал Товариства з обмеженою 

відповідальністю «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» становив 8 



000 000,00 грн. Єдиним учасником є - юридична особа - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ ФІНАНС» Код ЄДРПОУ 3973335, частка в статутному 

капіталі  8 000 000,00 грн  або 100 %. Засновником було внесено 8 000 000,00 грн., 

підтвердженням є платіжне доручення №158 від 03.07.2015 року на суму 8 000 000,00 грн. 

Станом на 31 грудня 2017 року згідно рішення єдиного учасника Товариства 

Статутний капітал Товариства було збільшено до 20 000 000,00 грн. (Двадцяти мільйонів грн. 

00 коп.), за рахунок додаткових внесків учасника. (Протокол №14/07 від 14.07.2017 року). 

Станом на 31.12.2017 року фактично  внесено грошовими коштами 4 786 000,00 грн. 
 

Таблиця 2 

№ Платіжний документ Сума 

1 Платіжне доручення №1 від 14.08.2017 року 130 000,00 грн. 

2 Платіжне доручення №2 від 14.08.2017 року 145 000,00 грн. 

3 Платіжне доручення №3 від 15.08.2017 року 25 000,00 грн. 

4 Платіжне доручення №4 від 16.08.2017 року 148 000,00 грн. 

5 Платіжне доручення №5 від 17.08.2017 року 148 000,00 грн. 

6 Платіжне доручення №6 від 24.08.2017 року 41 000,00 грн. 

7 Платіжне доручення №7 від 25.08.2017 року 148 000,00 грн. 

8 Платіжне доручення №8 від 06.09.2017 року 148 000,00 грн. 

9 Платіжне доручення №9від 07.09.2017 року 149 000,00 грн. 

10 Платіжне доручення №10 від 08.09.2017 року 53 000,00 грн. 

11 Платіжне доручення №11 від 15.11.2017 року 149 000,00 грн. 

12 Платіжне доручення №12 від 16.11.2017 року 100 000,00 грн. 

13 Платіжне доручення №13 від 20.11.2017 року 54 000,00 грн. 

14 Платіжне доручення №14 від 21.11.2017 року 149 000,00 грн. 

15 Платіжне доручення №15 від 23.11.2017 року 149 000,00 грн. 

16 Платіжне доручення №16 від 27.11.2017 року 50 000,00 грн. 

17 Платіжне доручення №17 від 06.12.2017 року 148 000,00 грн. 

18 Платіжне доручення №18 від 07.12.2017 року 149 000,00 грн. 

19 Платіжне доручення №19 від 08.12.2017 року 149 000,00 грн. 

20 Платіжне доручення №20 від 10.12.2017 року 149 000,00 грн. 

21 Платіжне доручення №21 від 13.12.2017 року 149 000,00 грн. 

22 Платіжне доручення №22 від 15.12.2017 року 149 000,00 грн. 

23 Платіжне доручення №23 від 16.12.2017 року 149 000,00 грн. 

24 Платіжне доручення №24 від 18.12.2017 року 149 000,00 грн. 

25 Платіжне доручення №25 від 18.12.2017 року 149 000,00 грн. 

26 Платіжне доручення №26 від 18.12.2017 року 148 000,00 грн. 

27 Платіжне доручення №27 від 19.12.2017 року 149 000,00 грн. 

28 Платіжне доручення №28 від 19.12.2017 року 149 000,00 грн. 

29 Платіжне доручення №29 від 19.12.2017 року 123 000,00 грн. 

30 Платіжне доручення №30 від 21.12.2017 року 137 000,00 грн. 

31 Платіжне доручення №31 від 22.12.2017 року 149 000,00 грн. 

32 Платіжне доручення №32 від 24.12.2017 року 148 000,00 грн. 

33 Платіжне доручення №33 від 27.12.2017 року 148 000,00 грн. 

34 Платіжне доручення №34 від 27.12.2017 року 148 000,00 грн. 

35 Платіжне доручення №35 від 27.12.2017 року 148 000,00 грн. 

36 Платіжне доручення №36 від 27.12.2017 року 100 000,00 грн. 

37 Платіжне доручення №37 від 27.12.2017 року 113 000,00 грн. 

 Всього 4 786 000,00 грн. 

Таким чином станом на 31.12.2017 року статутний капітал сформований у сумі 12786 тис.грн. 

Неоплачений статутний капітал становив 7 214,0 тис.грн. 

Протягом першого кварталу 2018 року єдиним учасником Товариства було внесено до 

статутного капіталу кошти у повному обсязі. Підтвердженням чого є платіжні доручення. На 



виконання зобов’язань з формування статутного капіталу, єдиним учасником Товариства – ТОВ 

«СТАНДАРТ ФІНАНС» у лютому 2018 року було внесено 1124 тис.грн.  

Таблиця 3 

№ Платіжний документ Сума, грн. 

1 Платіжне доручення №38 від 21.02.2018 року 149 000,00 грн. 

2 Платіжне доручення №39 від 21.02.2018 року 140 000,00 грн. 

3 Платіжне доручення №40 від 22.02.2018 року 148 000,00 грн. 

4 Платіжне доручення №41 від 23.02.2018 року 149 000,00 грн. 

5 Платіжне доручення №42 від 24.02.2018 року 149 000,00 грн. 

6 Платіжне доручення №43 від 26.02.2018 року 40 000,00 грн. 

7 Платіжне доручення №44 від 26.02.2018 року 149 000,00 грн. 

8 Платіжне доручення №45 від 27.02.2018 року 200 000,00 грн 

 Всього 1 124 000,00 грн. 

 

У березні 2018 року було внесено 3804,5 тис.грн.: 

Таблиця 4 

№ Платіжний документ Сума, грн. 

1 Платіжне доручення №46 від 02.03.2018 року 149 000,00 грн. 

2 Платіжне доручення №47 від 02.03.2018 року 149 000,00 грн. 

3 Платіжне доручення №48 від 03.03.2018 року 188 000,00 грн. 

4 Платіжне доручення №49 від 05.03.2018 року 149 000,00 грн. 

5 Платіжне доручення №50 від 05.03.2018 року 100 000,00 грн. 

6 Платіжне доручення №51 від 05.03.2018 року 50 000,00 грн. 

7 Платіжне доручення №52 від 07.03.2018 року 250 000,00 грн. 

8 Платіжне доручення №53 від 07.03.2018 року 299 000,00 грн 

9 Платіжне доручення №54 від 08.03.2018 року 102 000,00 грн. 

10 Платіжне доручення №55 від 09.03.2018 року 150 000,00 грн. 

11 Платіжне доручення №56 від 09.03.2018 року 149 000,00 грн. 

12 Платіжне доручення №57 від 09.03.2018 року 149 000,00 грн. 

13 Платіжне доручення №58 від 09.03.2018 року 21 000,00 грн. 

14 Платіжне доручення №59 від 09.03.2018 року 100 000,00 грн. 

15 Платіжне доручення №60 від 10.03.2018 року 150 000,00 грн. 

16 Платіжне доручення №61 від 10.03.2018 року 150 000,00 грн. 

17 Платіжне доручення №62 від 12.03.2018 року 300 000,00 грн. 

18 Платіжне доручення №63 від 14.03.2018 року 300 000,00 грн. 

19 Платіжне доручення №64 від 26.03.2018 року 300 000,00 грн. 

20 Платіжне доручення №65 від 30.03.2018 року 300 000 00 грн. 

21 Платіжне доручення №66 від 30.03.2018 року 299 500,00 грн. 

 Всього 3 804 500,00 грн. 

 

 

У квітні 2018 року було довнесено 2285,5 тис.грн. в рахунок остаточної сплати статутного 

капіталу, згідно Протоколу №14/07 від 14.07.2017 року: 

Таблиця 5 

№ Платіжний документ Сума, грн. 

1 Платіжне доручення №67 від 02.04.2018 року 299 700,00 грн. 

2 Платіжне доручення №68 від 03.04.2018 року 100 000,00 грн. 

3 Платіжне доручення №69 від 06.04.2018 року 250 000,00 грн. 

4 Платіжне доручення №70 від 06.04.2018 року 250 000,00 грн. 

5 Платіжне доручення №71 від 06.04.2018 року 250 000,00 грн. 

6 Платіжне доручення №72 від 06.04.2018 року 149 000,00 грн. 

7 Платіжне доручення №73 від 06.04.2018 року 299 500,00 грн. 

8 Платіжне доручення №74 від 06.04.2018 року 300 000,00 грн 



9 Платіжне доручення №75 від 10.04.2018 року 100 000,00 грн. 

10 Платіжне доручення №76 від 18.04.2018 року 287 300,00 грн. 

 Всього 2 285 500,00 грн. 

 

Таким чином, станом на 18 квітня 2018 року статутний капітал товариства у розмірі 

20 000 000,00 грн. був сформований грошовими коштами учасниками у повному обсязі у відповідності 

до вимог чинного законодавства. 

18 квітня 2018 року за рішенням єдиного учасника Товариства – ТОВ «СТАНДАРТ ФІНАНС», 

код ЄДРПОУ 39733345 (протокол №12/04) було збільшено статутний капітал Товариства до 

25 000 000,00 грн. (Двадцять п’ять мільйонів гривень 00 копійок), за рахунок внесення додаткових 

коштів єдиного учасника у сумі 5 000 000,00 грн. (П’ять мільйонів гривень 00 копійок). 

На виконання рішення ТОВ «СТАНДАРТ ФІНАНС» на рахунок Товариства №26504052600258 

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у квітні 2018 року було внесено 2068 тис.грн.:  

 

Таблиця 6 

Платіжний документ Сума, грн. 

Платіжне доручення №77 від 25.04.2018 року 300 000,00 грн. 

Платіжне доручення №78 від 25.04.2018 року 300 000,00 грн. 

Платіжне доручення №79 від 25.04.2018 року 180 000,00 грн. 

Платіжне доручення №80 від 26.04.2018 року 405 000,00 грн. 

Платіжне доручення №81 від 27.04.2018 року 703 000,00 грн. 

Платіжне доручення №82 від 28.04.2018 року 180 000,00 грн. 

Всього 2 068 000,00 грн. 

 

У травні 2018 року було внесено 500 тис.грн. (платіжне доручення №83 від 02.05.2018 року на 

суму 250 000,00 грн. та платіжне доручення №84 від 03.05.2018 року на 250 000,00 грн.). У червні 2018 

року було внесено 1348 тис.грн.  

Таблиця 7 

№ Платіжний документ Сума, грн. 

1 Платіжне доручення №86 від 11.06.2018 року 300 000,00 грн. 

2 Платіжне доручення №87 від 12.06.2018 року 299 000,00 грн. 

3 Платіжне доручення №88 від 12.06.2018 року 449 000,00 грн. 

4 Платіжне доручення №90 від 19.06.2018 року 300 000,00 грн. 

 Всього 1 348 000,00 грн. 

 

У грудні 2018 року було внесено 1069 тис.грн.: 

Таблиця 8 

№ Платіжний документ Сума, грн. 

1 Платіжне доручення №91 від 11.12.2018 року 299 000,00 грн. 

2 Платіжне доручення №92 від 12.12.2018 року 298 000,00 грн. 

3 Платіжне доручення №93 від 14.12.2018 року 299 000,00 грн. 

4 Платіжне доручення №94 від 17.12.2018 року 173 000,00 грн. 

 Всього 1 069 000,00 грн. 

 

Таким чином, станом на 31.12.2018 року, на виконання протоколу №12/04 від 18.04.2018 року 

було внесено учасником 4985 тис.грн. Неоплачений капітал становив 15 тис.грн. Сплата внеску у 

розмірі 15 тис.грн. була проведена учасником 20 лютого 2019 року, що підтверджується платіжним 

дорученням №98 від 20.02.2019 року. 

03 грудня 2018 року єдиним учасником Товариства було прийнято рішення про продаж частки 

у розмірі 10% статутного капіталу ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ». 

Станом на 31.12.2018 року статутний капітал товариства у розмірі 25 000 000,00 грн. був розподілений 

наступним чином:  

Таблиця 9 

Учасник Розмір внеску, грн. Розмір частки, % 



ТОВ «СТАНДАРТ ФІНАНС», код ЄДРПОУ 

39733345 
22 500 000,00 90,00 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«ФЛЕШ» 

2 500 000,00 10,00 

Всього: 25 000 000,00 100,00 

 

Протоколом №28/02 від 28.02.2019 року було затверджено нову редакцію Статуту товариства 

та призначено керівником Стензю Дмитра Віталійовича (Наказ №20-к від 28.02.2019 року). 

У 2019 році відбулись зміни у Статутному капіталі Товариства, а саме: 

  У лютому 2019 року ТОВ «СТАНДАРТ ФІНАНС» було прийнято рішення про продаж частки 

у розмірі 5% статутного капіталу ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» 

Кривичу Івану Сергійовичу. 

  Таблиця 10 

Учасник Розмір внеску, грн. Розмір частки, % 

ТОВ «СТАНДАРТ ФІНАНС», код ЄДРПОУ 

39733345 
21 250 000,00 85,00 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«ФЛЕШ» 

2 500 000,00 10,00 

Кривич Іван Сергійович 1 250 000,00 5,00 

Всього: 25 000 000,00 100,00 

 

 03.07.2019 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАНДАРТ 

ФІНАНС», код ЄДРПОУ 39733345, збільшило свою частку у статутному капіталі Товариства до 90%, 

шляхом придбання частки у статутному капіталі Товариства, належної КРИВИЧУ ІВАНУ 

СЕРГІЙОВИЧУ, паспорт серії АЕ № 171268, виданий Саксаганським РВ Криворізького МУ УМВС 

України в Дніпропетровській обл. 29.06.1995 року, ІПН: 2881717214, за Договором купівлі-продажу. 

 Протоколом №08/07 Загальних зборів Учасників від 08.07.2019 року було прийнято рішення 

про збільшення статутного капіталу Товариства до 28 125 000, 00 грн. шляхом внесення додаткових 

внесків Учасника на поточний рахунок Товариства, зокрема, АТ «ЗНВКІФ «ФЛЕШ». Внесення 

учасником Товариства додаткового внеску до статутного капіталу Товариства підтверджується 

платіжним дорученням №202 від 09.07.2019 року на суму 3 125 000,00 грн. на рахунок товариства 

№26504052600258 в АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», код банку 320649.  

Таким чином станом на 10.07.2019 року статутний капітал Товариства був розподілений 

наступним чином між Учасниками: 

Таблиця 11 

Учасник Розмір внеску, грн. Розмір частки, % 

ТОВ «СТАНДАРТ ФІНАНС», код ЄДРПОУ 

39733345 
22 500 000,00 80,00 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«ФЛЕШ» 

5 625 000,00 20,00 

Всього: 28 125 000,00 100,00 

 

12.07.2019 року частку у статутному капіталі Товариства в розмірі 9% статутного капіталу 

Товариства набув Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, Республіка Кіпр, реєстраційний номер 

НЕ 239493, шляхом придбання частини частки у статутному капіталі Товариства, належної 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ: 41774134, за Договором 

купівлі-продажу, внаслідок чого частки у статутному капіталі Товариства були розподілені наступним 

чином: 



Таблиця 12 

Учасник Розмір внеску, грн. Розмір частки, % 

ТОВ «СТАНДАРТ ФІНАНС», код ЄДРПОУ 

39733345 
22 500 000,00 80,00 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«ФЛЕШ» 

3 093 750,00 11,00 

Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, 

Республіка Кіпр 
2 531 250,00 9,00 

Всього: 28 125 000,00 100,00 

Протоколом №25/07 Загальних зборів учасників від 25.07.2019 року було прийнято рішення 

про збільшення Статутного капіталу Товариства до 31 250 000,00 грн. за рахунок додаткових внесків 

Учасника – АТ «ЗНВКІФ «ФЛЕШ». Так, 25 липня 2019 року АТ «ЗНВКІФ «ФЛЕШ» було внесено 

3 125 000,00 грн. на рахунок Товариства №26504052600258 в АТ «КБ «ПРИВАТБАНК», код банку 

320649, згідно платіжного доручення №218 від 25.07.2019 року.  

Частки у статутному капіталі Товариства станом на 26.07.2019 року були розподілені 

наступним чином: 

Таблиця 13 

Учасник Розмір внеску, грн. Розмір частки, % 

ТОВ «СТАНДАРТ ФІНАНС», код ЄДРПОУ 

39733345 
22 500 000,00 72,00 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«ФЛЕШ» 

6 218 750,00 19.9 

Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, 

Республіка Кіпр 
2 531 250,00 8,1 

Всього: 31 250 000,00 100,00 

 
24.09.2019 року Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, Республіка Кіпр, реєстраційний 

номер НЕ 239493, збільшив свою частку у статутному капіталі Товариства до 18%, шляхом придбання 

частини частки у статутному капіталі Товариства, належної АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД «ФЛЕШ», код за ЄДРПОУ: 41774134, за Договором купівлі-продажу. 

Внаслідок чого частки у Статутному капіталі Товариства були розподілені наступним чином: 

 

Таблиця 14 

Учасник Розмір внеску, грн. Розмір частки, % 

ТОВ «СТАНДАРТ ФІНАНС», код ЄДРПОУ 

39733345 
22 500 000,00 72,00 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«ФЛЕШ» 

3 125 000,00 10,00 

Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, 

Республіка Кіпр 
5  625 000,00 18,00 

Всього: 31 250 000,00 100,00 

 

Таким чином, станом на 01 листопада 2019 року Статутний капітал Товариства у 

розмірі 31 250 000,00 грн. внесений учасниками грошовими коштами у повному обсязі. Станом на 

31.12.2020 року ні учасники, ні розподіл часток, ні розмір статутного капіталу не змінювався. 

 

Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства 



з обмеженою відповідальністю «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» 

установчим документам.  

Таким чином, станом на 31.12.2020 року статутний капітал Товариства встановлено в 

розмірі 31 250 000,00 грн.  

Неоплачений капітал та вилучений капітал Товариства станом на 31 грудня 2020 року 

відсутній. 
 
Дивіденди 
Протягом 2020 року Учасниками Товариства прийнято рішення щодо виплати дивідендів за 

протоколами. Загальна сума нарахованих та сплачених в 2020 році дивідендів – 40139 тис. грн.  

 

Власний капітал Товариства  складає:                             31.12.2020р.  

                                                                                                               

Зареєстрований капітал                                                                                                     31250                      

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                             55982 

Резервний капітал                                                                                                               -                           

Всього                                                                                                                                87232 

 

Розмір власного капіталу ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ 

КРЕДИТІВ» за даними фінансової звітності станом на 31.12.2020 року відповідає вимогам 

п.1, Розд. ХІ «Положення про державний реєстр фінансових установ» (Розпорядження 

Держкомфінпослуг № 41 від 28.08.2003 року із змінами). 

 

Дохід від реалізації, інший дохід та витрати, що відносяться до собівартості 

 

Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про 

фінансові результати (звіту про сукупний дохід). 

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів 

або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів 

або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу товариства, за 

умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.  

             Відображення доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється на підставі 

наступних первинних документів: актів виконаних робіт (послуг), виписок банку, 

розрахункових відомостей та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону №  

996. 

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах – 

ордерах та оборотно–сальдових відомостях, наданих аудиторам стосовно доходів Товариства 

за 2020 рік відповідають первинним документам.  

На думку аудиторів бухгалтерський облік доходів Товариства в усіх суттєвих аспектах 

ведеться у відповідності до норм Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 18 «Дохід», 

який виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та 

застосовується з 01 січня 1995 року (зі змінами та доповненнями). 

Згідно даних бухгалтерського обліку та звітності величина доходу Товариства за 2020 рік 

склала: 

Таблиця 15 

Статті доходів За 2020 рік тис.грн. 

Чистий дохід від реалізації послуг (процентний дохід від 

наданих позик) 

1 645 854 

Інші операційні доходи  (курсові різниці, доходи від продажу 80413 



НМА, відсотки за позиками) 

Інші фінансові доходи (відсотки за депозитами) 2624 

Всього доходів 1728891 

 

Витрати 
На думку аудиторів, облік витрат Товариства ведеться в цілому відповідно до норм 

МСБО. 

Бухгалтерський облік витрат Товариства здійснюється на підставі наступних первинних 

документів: актів виконаних робіт (послуг), накладних, інших первинних та розрахункових 

документів.   

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображено в 

журналах-ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудиторам,  в основному 

відповідають первинним документам та даним фінансової звітності Товариства за 2020  рік. 

 Адміністративні витрати Товариства за 2020 рік склали 119469 тис. грн., витрати на збут 

– 145544 тис.грн., інші операційні витрати складають 1369883 тис. грн., фінансові витрати – 

53123 тис.грн., інші витрати – 434 тис.грн. Всього витрат – 1688453 тис.грн. 
    

Прибутки та збитки 
За результатом всіх видів діяльності в 2020 році Товариством отриманий прибуток в розмірі 40438 

тис. грн. Сума податку на прибуток відображеного в фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня 
2020 складає 7279 тис. грн., який   розраховано за нормами податкового законодавства України.  
Чистий прибуток складає 33159 тис. грн. 

 Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 

2020 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру 

доходів та витрат Товариства 

 

Інформація стосовно облігацій Товариства  
Рішення про емісію облігацій прийнято загальними зборами учасників Товариства (Протокол 

№01/11  від 01.11.2019р.). Облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені) серії А загальною 

номінальною вартістю 90 000 000,00 грн. 

Свідоцтво про випуск облігацій на суму 90 000 000,00 грн., реєстраційний номер 

07/2/2020, дата реєстрації 20.01.2020 року, дата видачі 26.02.2020 року. 

Протоколом №01/12 від 01 грудня 2020 року учасниками Товариства було прийнято 

рішення про емісію відсоткових незабезпечених облігацій Товариства серії В загальною 

номінальною вартістю 1 000 000,00 доларів США та емісію відсоткових незабезпечених 

облігацій Товариства серії С загальною номінальною вартістю 1 000 000,00 доларів США.  

Відповідно до Рішення про емісію облігацій серії В учасники Товариства вирішили 

здійснити емісію Облігацій іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) у кількості 1 

000 (одна тисяча) штук номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) доларів США на 

загальну суму 1 000 000,00 (один мільйон) доларів США Серія В.  

Дата початку розміщення облігацій: 08.02.2021р. 

Дата закінчення розміщення облігацій: 07.04.2021р. 

Дата початку погашення облігацій – 02.02.2026р. 

Дата закінчення погашення облігацій – 02.03.2026р. 

Відповідно до Рішення про емісію облігацій серії С учасники Товариства вирішили здійснити 

емісію Облігацій іменних, відсоткових, звичайних (незабезпечених) у кількості 1 000 (одна 

тисяча) штук номінальною вартістю 1 000,00 (одна тисяча) доларів США на загальну суму 1 

000 000,00 (один мільйон) доларів США Серія С. 

Дата початку розміщення облігацій: 01.04.2021р. 

Дата закінчення розміщення облігацій: 28.05.2021р. 

Дата початку погашення облігацій – 26.03.2026р.Р 



Дата закінчення погашення облігацій – 26.04.2026р. 

Облігації Товариства розміщені на біржах України. 

Інформація про пов’язаних осіб  
 

Відповідно до вимог МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони» та МСА 

550 «Пов’язані сторони» ми звертались до управлінського персоналу із запитом щодо надання 

переліку пов’язаних осіб та, за наявності таких осіб, характеру операцій з ними. 

Згідно МСФЗ, пов’язаними сторонами вважаються: підприємства, що знаходяться під 

контролем або значним впливом інших осіб; підприємства або фізичні особи, що прямо або 

опосередковано здійснюють контроль Товариством або суттєво впливають на його діяльність, 

а також близькі члени родини такої фізичної особи. 

В 2020 році Товариство не здійснювало операцій з продажу та закупівлі товарів, робіт і 

послуг між пов’язаними сторонами. Будь-яка заборгованість з пов'язаними сторонами в 

балансі Товариства відсутня. Угоди з пов'язаними сторонами Товариства не укладались.  

Протягом звітного періоду Компанія не брала на себе істотних зобов'язань по 

пенсійним виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових зобов'язань перед 

ключовим управлінським персоналом, крім сплати внесків до державного пенсійного фонду у 

складі соціальних внесків із заробітної плати та премій.  

 

Події після дати балансу 

По заяві управлінського персоналу після дати балансу були відсутні події, що можуть 

мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. 

 

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво 

вплинути на діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «1 

БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»   

 

Відсутня у майбутньому. 

 

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства  
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для 

отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його 

внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінювання ризиків 

суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», нами 

були виконані процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася під час 

ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 

240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». 

Нами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Товариства, які 

на нашу думку, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації 

ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Нами виконані аналітичні 

процедури, в тому числі  по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. 

Ми отримали розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру 

його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову 

політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових 

результатів. 

Ми не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що 

фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. 

 

Основні відомості про аудиторську фірму наведені в Таблиці 16. 

 



Таблиця 16 

№ 

п/п 
Показник Значення 

1 

1 

Повне найменування та 

ідентифікаційний код юридичної 

особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Імона-Аудит», 23500277 

2 

 

 

 

 

2 

Включено до Реєстру аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності, 

дата включення відомостей до 

Реєстру, номер в Реєстрі 

 

 

 

 

 

 

Свідоцтво Аудиторської палати 

України про те, що суб’єкт 

аудиторської діяльності пройшов 

зовнішню перевірку системи 

контролю якості аудиторських 

послуг, створеної відповідно до 

стандартів аудиту, норм 

професійної етики та законодавчих 

і нормативних вимог, що 

регулюють аудиторську діяльність 

Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» 

24.10.2018, №0791; 

Розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов’язковий аудит 

фінансової звітності» 13.12.2018, №0791; 

Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов'язковий аудит 

фінансової звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес» 13.12.2018, 

№0791 

 

Номер бланку №0751, затверджене Рішенням 

АПУ від 25.01.2018 року №354/3  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

Прізвище, ім'я, по батькові 

генерального директора 

 

Номер реєстрації у Реєстрі 

аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності  (Розділ «Аудитори») 

Величко Ольга Володимирівна 

 

 

100092 

 

4 Прізвище, ім'я, по батькові 

аудитора, який проводив 

аудиторську перевірку  

 

Номер реєстрації у Реєстрі 

аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності  (Розділ «Аудитори») 

Муратова Катерина Вячеславівна 

 

 

 

100399 

 

5 Місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 2/37 

6 Фактичне місце розташування 02140, м. Київ, проспект М. Бажана, 26, оф. 95 

7 Телефон/ факс 044 565-77-22,  565-99-99 

8 E-mail mail@imona-audit.ua 

9 Веб-сайт www.imona-audit.ua 

 

 

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту річної фінансової 

звітності: 

Згідно з до Договору № 01-1/04 від 01.04.2021 року про аудиторське обслуговування 



ТОВ «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор), що включене до Розділів 

Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме: 

Розділ: Суб’єкти аудиторської діяльності (номер реєстрації у Реєстрі та дата включення 

відомостей до розділу Реєстру №0791 від 24.10.18 року);  

Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий 

аудит фінансової звітності (номер реєстрації у Реєстрі та дата включення відомостей до 

розділу Реєстру №0791 від 13.12.18 року). 

Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий 

аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес (номер реєстрації у 

Реєстрі та дата включення відомостей до розділу Реєстру №0791 від 13.12.18 року). 

Свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості (номер бланку №0751, 

Рішення АПУ від 25.01.2018 року №354/3), провела аудит річної фінансової звітності у складі: 

 Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року,  

 Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2020 рік.  

 Звіту про рух грошових коштів  за 2020 рік,  

 Звіту про власний капітал за 2020 рік, 

 Приміток до річної фінансової звітності станом на 31.12.2020 року 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «1 БЕЗПЕЧНЕ 

АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» на предмет повноти, достовірності та 

відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам. 

 

Термін проведення аудиту 01.04.2021 р. –27.04.2021 р. 

 

Аудитор         Муратова К.В. 

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (Розділ 

«Аудитори») 100399) 

 

Генеральний директор        Величко О.В. 

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (Розділ 

«Аудитори») 100092) 

 

Дата складання Звіту незалежного аудитора:                27 квітня 2021 року 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю 

емiтента, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно 

до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента. 


