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Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
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М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС №1"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
34819265
4. Місцезнаходження
Київська, Шевченкiвський р-н, 01135, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 69
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 569-65-15 569-65-15
6. Електронна поштова адреса
info@avers1.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку 79
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена
на власній сторінці
http://www.avers1.com.ua/ukr/emitent/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

24.04.2018
(дата)
25.04.2018
(дата)
25.04.2018
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. 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
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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 за станом на кінець звітного року
20. 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
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
X
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)
житлового будівництва)
34. Примітки
На вимогу пiдпункту 4 пункту 1 глави 4 роздiлу III Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 N 2826 «Про затвердження Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв» (зi змiнами), зазначаємо причини
вiдсутностi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за
2017 рiк ПАТ "ФК "АВЕРС №1":
" Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб" - емiтент не приймав участi
у створеннi юридичних осiб;
" Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - штатним розписом емiтента посада
корпоративного секретаря не передбачена;
" Iнформацiя про дивiденди" рiшення про виплату виплату дивiдендiв на простi iменнi
акцiї за пiдсумками роботи емiтента у звiтному роцi та у попередньому роцi не
приймались;
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - емiтент не випускав облiгацiї протягом звiтного
перiоду;
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - емiтент не випускав похiднi цiннi папери протягом
звiтного перiоду;
Викуп власних акцiй протягом 2017 року - не здiйснювався.
"Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв" - емiтент здiйснює фiнансову дiяльнiсть;
" Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - емiтент 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 собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - емiтент 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 забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - емiтент не випускав
борговi цiннi папери протягом звiтного перiоду;
Iнформацiя згiдно п. 17: Кодекс (принципiв, правил) коропоративного управлiння ПАТ
"ФК "АВЕРС №1" в процесi розробки та буде затверджений у 2018 роцi, тому iнформацiя
про дату його прийняття, про орган управлiння, яким вiн був прийнятий, яким чином його
оприлюднено та стан дотримання кодексу (принципiв, правил) - вiдсутня.
Iнформацiя згiдно п. 18 - п. 27: ПАТ "ФК "АВЕРС №1" випуск iпотечних облiгацiй не
здiйснював, ФОН не має.
Iнформацiя згiдно п. 30: ПАТ "ФК "АВЕРС №1"" складає та надає фiнансову звiтнiсть за
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Iнформацiя згiдно п. 32: ПАТ "ФК "АВЕРС №1" у 2017 роцi не здiйснював емiсiю
цiльових облiгацiй.
Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом за 2017 рiк не складався, тому що Звiт
про рух грошових коштiв складається за вибраним Банком методом, а саме - прямим
методом.
Примiтки до фiнансосвої звiтномтi наведеннi у формi змiсту. З повним текстом можна
ознайомитися на офiцiйному сайтi Банку за посиланням http://avers1.com/wpcontent/uploads/2018/02/Richnij-zvit-za-2017-r..pdf

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС №1"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №795449
3. Дата проведення державної реєстрації
10.10.2007
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
120000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)
24
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного
забезпечення),н.в.i.у.
10. Органи управління підприємства
ПАТ "ФК "АВЕРС №1" є акцiонерним товариством, i вiдповiдно до вимог законодавства,
акцiонернi товариства iнформацiю про органи управлiння емiтента, у складi рiчного звiту, не
надають.
11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "МЕГАБАНК"
2) МФО банку
351629
3) поточний рахунок
265082676
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
н/д
5) МФО банку
н/д
6) поточний рахунок
0
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Дата
Державний
закінчення
Вид діяльності
орган, що
дії ліцензії
видав
(дозволу)
1
2
3
4
5
Банкiвська лiцензiя на право надання
Нацiональний
239
16.11.2011
Необмежена
банкiвських послуг
банк України
Лiцензiя вiдкликана Рiшенням Нацiонального
Опис
банку України № 855-рш вiд 18.12.2017 р.
Номер
ліцензії
(дозволу)

Генеральна лiцензiя на здiйснення
валютних операцiй

Дата
видачі

Нацiональний
Необмежена
банк України
Лiцензiя вiдкликана Рiшенням Нацiонального
Опис
банку України № 855-рш вiд 18.12.2017 р.
239-1

16.11.2011

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування
рейтингового агентства
1
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
«Рейтингове агентство
«Експерт-Рейтинг»
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
«Рейтингове агентство

Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)
2

Дата визначення або
Рівень кредитного
поновлення
рейтингу емітента
рейтингової оцінки
або цінних паперів
емітента або цінних
емітента
паперів емітента
3
4

уповноважене
29.03.2017
рейтингове агентство

uaBBB+ за
нацiональною
шкалою

уповноважене
06.07.2017
рейтингове агентство

uaВВВ+ за
нацiональною
шкалою

«Експерт-Рейтинг»
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
«Рейтингове агентство
«Експерт-Рейтинг»
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю
«Рейтингове агентство
«Експерт-Рейтинг»

уповноважене
09.10.2017
рейтингове агентство

Припинення
рейтингу

уповноважене
27.10.2017
рейтингове агентство

Вiдкликання
рейтингу

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування
юридичної Ідентифікаційний
Відсоток акцій (часток, паїв), які
особи
код юридичної
Місцезнаходження
належать засновнику та/або
засновника особи засновника
учаснику (від загальної кількості)
та/або
та/або учасника
учасника
Відсоток акцій (часток, паїв), які
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи
належать засновнику та/або
учаснику (від загальної кількості)
Бойко Олег Васильович
87.4
Бойко Василь Васильович
6.3
Бойко Юлiя Савелiвна
6.3
Усього
100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Член Правлiння, Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Олiйник Тетяна Сергiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
*
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер ПАТ "Європейський банк рацiонального фiнансування"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.10.2012 до моменту звiльнення

9) Опис
Головний бухгалтера здiйснює поточне керiвництво та управлiння за дiяльнiстю наступних
пiдроздiлiв: вiддiл фiнансового облiку та звiтностi; вiддiл внутрiшньобанкiвських
розрахункiв; вiддiл грошового обiгу та касових операцiй. Обсяг повноважень та обов'язкiв
Головного бухгалтера визначається згiдно Статуту, Положення про Правлiння ПАТ
"КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" та посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу Головному бухгалтеру виплачувалася заробiтна плата згiдно
встановленого посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу
внутрiбанкiвських операцiй i статистичної звiтностi Управлiння бухгалтерського облiку,
розрахункiв i звiтностi в нацiональнiй валютi, начальник Управлiння бухгалтерського облiку,
розрахункiв i звiтностi в нацiональнiй валютi-начальник вiддiлу внутрiбанкiвських операцiй i
статистичної звiтностi, начальник Управлiння бухгалтерського облiку, розрахункiв i
звiтностi в нацiональнiй валютi, заступник Головного бухгалтера АКБ "Легбанк"; начальник
операцiйного Управлiння, заступник Головного бухгалтера ЗАТ АКБ "ТРАСТ-КАПIТАЛ";
в.о. Головного бухгалтера, Головний бухгалтер ПАТ "Європейський банк рацiонального
фiнансування"; в.о. Головного бухгалтера ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК".
Посад в iнших органiзацiях та пiдприємствах не обiймає.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Посадова особа на посадi перебував з 18.10.2012 по 29.12.2017р., звiльнена за власним
бажанням.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається,
чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Талько В'ячеслав Валентинович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища юридична
6) стаж роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Провiдний юрисконсульт ТОВ "АК "Юрфiнансконсалтинг"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.12.2017 до наступних рiчних загальних зборiв
9) Опис
Член Спостережної ради ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" здiйснює захист прав акцiонерiв
Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про Спостережну раду
ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Банку.
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах не виплачувалась.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи вiдсутнiй. Перелiк попереднiх посад: помiчник суддi в
Святошинському районному судi, юрист ПП "Легос", помiчник адвоката, судовий
розпорядник Святошинського районного суду.

Посадова особа працює провiдним юристконсультом ТОВ "АК "Юрфiнансконсалтинг".
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається,
чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бєлiк Юлiя Сергiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
*
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища юридична
6) стаж роботи (років)**
3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Юрист ТОВ "АК "Глобал Фiнанс Консалтинг".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2014 3 роки
9) Опис
Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" органiзовує та керує роботою
Ревiзiйної комiсiї. Ревiзiйна комiсiя є органом Банку, який здiйснює контроль за фiнансовогосподарською дiяльнiстю Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї
визначається згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА
БАНК".
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувалась.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи вiдсутнiй. Перелiк попереднiх посад: головний юрисконсульт
юридичного управлiння, юрисконсульт.
Посадова особа працює юристом ТОВ "Аудиторська фiрма "Глобал Фiнанс Консалтiнг".
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Посадова особа перебувала на посадi з 23.04.2014 по 21.04.2017, Повноваження припинено у
звязку з припиненням Ревiзiйної комiсiї як органу Банку.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається,
чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Рукодiй Євгенiя Сергiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
*
4) рік народження**
1978

5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "АФ "Глобал Фiнанс Консалтiнг"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2014 3 роки
9) Опис
Голова Спостережної ради органiзовує роботу Спостережної ради та здiйснює
повноваження, передбаченi чинним законодавством України. Спостережна Рада Банку є
органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Банку, прав вкладникiв та iнших кредиторiв, i в
межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про Спостережну Раду Банку,
здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах не виплачувалась.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу
валютних операцiй, менеджер зовнiшньоекономiчних питань, директор компанiї.
Посадова особа працює Директором ТОВ "АФ "Глобал Фiнанс Консалтiнг" ".
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Перебувала на посадi з 23.04.2014 по 17.02.2017р.,звiльнена у звязку з переобранням членiв
Спостережної ради
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається,
чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федорченко Свiтлана Iгорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
*
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ "ВIДЕВIТ ГРУП"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2014 3 роки
9) Опис
Члени Спостережної ради ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" здiйснюють захист прав
акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про
Спостережну раду ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", контролюють та регулюють дiяльнiсть
Правлiння Банку.
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах не виплачувалась.

До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи становить 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад: начальник вiддiлу
валютних операцiй, менеджер зовнiшньоекономiчних питань, директор компанiї.
Посадова особа працює Директором ТОВ "ВIДЕВIТ ГРУП".
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Перебувала на посадi з 23.04.2014 по 17.02.2017р.,звiльнена у звязку з переобранням членiв
Спостережної ради
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається,
чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гордiєнко Ольга Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
*
4) рік народження**
1986
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "АРНОВА КОНСТРАКШИН"-бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
23.04.2014 3 роки
9) Опис
Ревiзiйна комiсiя є органом Банку, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї визначається
згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК".
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувалась.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи: 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер.
Посадова особа працює бухгалтером ТОВ "АРНОВА КОНСТРАКШИН"
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Посадова особа перебувала на посадi з 23.04.2014 по 21.04.2017, Повноваження припинено у
звязку з припиненням Ревiзiйної комiсiї як органу Банку.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається,
чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Незалежний Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дiдик Сергiй Євгенович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
*

4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнститут держави i права iменi В.М. Корецького НАН України- молодший науковий
спiвробiтник вiддiлу проблем кримiнального права, кримiнологiї та судоустрою.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.12.2017 до наступних рiчних загальних зборiв
9) Опис
Члени Спостережної ради ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" здiйснюють захист прав
акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про
Спостережну раду ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", контролюють та регулюють дiяльнiсть
Правлiння Банку.
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах не виплачувалась.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Не має досвiду на керiвних посадах. Перелiк попереднiх посад: Iнститут держави i права
iменi В.М. Корецького НАН України- молодший науковий спiвробiтник вiддiлу проблем
кримiнального права, кримiнологiї та судоустрою.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається,
чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Незалежний Член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гуменюк Вiталiй Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Код -Захист ОД" - начальник охорони, ГО "Центр соцiально-правових iнiцiатив" юристконсульт
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.12.2017 до наступних рiчних загальних зборiв
9) Опис
Члени Спостережної ради ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" здiйснюють захист прав
акцiонерiв Банку, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Положенням про
Спостережну раду ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", контролюють та регулюють дiяльнiсть
Правлiння Банку.
Винагорода в грошовiй та натуральнiй формах не виплачувалась.

До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Iнформацiя про стаж роботи вiдсутня. Перелiк попереднiх посад: ТОВ "Код -Захист ОД" начальник охорони, ГО "Центр соцiально-правових iнiцiатив" - юристконсульт
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається,
чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бужак Владислав Валентинович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
*
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Голови Правлiння "ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017 безстроково
9) Опис
Голова Правлiння органiзовує та координує роботу всих пiдроздiлiв Банку. Обсяг
повноважень та обов'язкiв Голови Правлiння визначається згiдно Статуту, Положення про
Правлiння ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" та посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу Голова Правлiння виплачувалася заробiтна плата згiдно встановленого
посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Перелiк попереднiх посад: АБ "Київська Русь"- заступник начальника вiддiлу попередньої
роботи з питань кредитування та перевiрки заставного майна того ж управлiння та
департаменту, ДП "Український iнститут промислової власностi", помiчник директора , ПАТ
"КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" - начальник Управлiння банкiвської безпеки.
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом року тимчасово виконував обовязки Голови Правлiння, та з 20.06.2017 року був
погоджений Нацiональним банком України на посаду Голови Правлiння Банку
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається,
чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сахно Яна Василiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
*

4) рік народження**
1984
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
асистент керiвника ТОВ «Будмакс»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.03.2016 3 роки
9) Опис
Ревiзiйна комiсiя є органом Банку, який здiйснює контроль за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Члена Ревiзiйної комiсiї визначається
згiдно Статуту та Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК".
Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах не виплачувалась.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Стаж керiвної роботи: 1 рiк. Перелiк попереднiх посад: асистент керiвника ТОВ «Будмакс».
Посадова особа працює асистентом керiвника ТОВ «Будмакс».
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Посадова особа перебувала на посадi з 30.03.2016 по 21.04.2017, Повноваження припинено у
звязку з припиненням Ревiзiйної комiсiї як органу Банку.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається,
чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння, директор Департаменту фiнансового монiторингу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ломейко Наталiя Анатолiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
*
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "ФОРТУНА -БАНК" - начальник Управлiння фiнансового монiторингу.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.02.2016 безстроково
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається згiдно посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу виплачувалася заробiтна плата згiдно встановленого посадового
окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Перелiк попереднiх посад: ПАТ "КБ "ПIВДЕНКОМБАНК"- начальник управлiння
фiнансового монiторингу, ПАТ "КСГ БАНК" - заступник начальника, начальник Управлiння

фiнансового монiторингу, ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" - начальник вiддiлу
фiнансового монiторингу, АТ "ФОРТУНА -БАНК" - начальник Управлiння фiнансового
монiторингу
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Посадова особа на посадi перебувала з 22.02.2016 по 14.04.2017р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається,
чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Виконуючий обовязки Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Давiденко Роман Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
*
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМАБАНК» - Радник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.12.2016 безстроково
9) Опис
Голова Правлiння ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" органiзовує та управляє дiяльнiстю
Правлiння i головує на засiданнях Правлiння Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Голови
Правлiння визначається згiдно Статуту, Положення про Правлiння ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА
БАНК".
За виконувану роботу Голоiи Правлiння виплачувалася заробiтна плата згiдно встановленого
посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Перелiк попереднiх посад:ПАТ «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ» - керiвник проекту вiддiлу
корпоративних продаж Управлiння пiдтримки продаж, ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» - заступник
начальника дирекцiї з продажу продуктiв роздрiбного бiзнесу, заступник начальника
дирекцiї за напрямком дiяльностi Центру продаж, ПАТ «БАНК «НАЦIОНАЛЬНI
IНВЕСТИЦIЇ» - Радник Голови Правлiння, ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» - Радник
Голови Правлiння, Заступник Голови Правлiння, тимчасово виконуючий обов’язки Голови
Правлiння.
Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
Посадова особа на посадi перебував з 01.12.2016 по 01.02.2017р.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається,
чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Перший заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сiчовий Володимир Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
*
4) рік народження**
1984
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор ТОВ «Фiнансова компанiя «Альфа-Iнвест Груп»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016 безстроково
9) Опис
Перший Заступник Голови Правлiння органiзовує та координує роботу вiдповiдних
пiдроздiлiв Банку. Обсяг повноважень та обов'язкiв Першого Заступника Голови Правлiння
визначається згiдно Статуту, Положення про Правлiння ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" та
посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу Першому Заступнику Голови Правлiння виплачувалася заробiтна
плата згiдно встановленого посадового окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Перелiк попереднiх посад: Заступник керуючого Київського вiддiлення No 5 АБ
«Укркомунбанк»; Радник Голови Правлiння, В.о. Голови Правлiння, Голова Правлiння ПАТ
«БАНК РИНКОВI ТЕХНОЛОГIЇ»; Директор ТОВ «Фiнансова компанiя «Альфа-Iнвест
Груп».
Посадова особа не надала згоду щодо розкриття її паспортних даних.
Протягом року виконував обовязки Голови Правлiння.
З 25.11.2016 посадову особу переведено на посаду Радника Голови Правлiння, а також
виведено зi складу членiв Правлiння.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається,
чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член Правлiння Банку, директор Департаменту фiнансового монiторингу, аналiзу та
контролю
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Романюк Оксана Андрiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
*
4) рік народження**
1986
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ БАНК "ТРАСТ"- Радник з питань фiнансового монiторингу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
18.04.2017 безстроково
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається згiдно посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу виплачувалася заробiтна плата згiдно встановленого посадового
окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i судимостi не має.
Перелiк попереднiх посад: АТ "ЕВРОГАЗБАНК"-начальник вiддiлу фiнансового
монiторингу, ПАТ "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КИЇВ"- начальник вiддiлу
фiнансового монгiторингу Департаменту фiнансового монiторингу, ПАТ "АЛЬФА-БАНК"спецiалiст вiддiлу фiнансового монiторингу, ПАТ БАНК "ТРАСТ"- Радник з питань
фiнансового монiторингу, ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК"- Заступник директора
Департаменту фiнансового монiторингу, аналiзу та контролю.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається,
чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Макарчук Олександр Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
*
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «КСГ БАНК»- заступник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.04.2017 до моменту звiльнення
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається згiдно посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу виплачувалася заробiтна плата згiдно встановленого посадового
окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
Перелiк попереднiх посад: ПАТ "ДIВI БАНК"-заступник Голови Правлiння, ПАТ «КСГ
БАНК»- заступник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається,
чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кущ Михайло Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
*
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Спостережної ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.12.2017 до наступних рiчних загальних зборiв
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається згiдно посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу виплачувалася заробiтна плата згiдно встановленого посадового
окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
Перелiк попереднiх посад: начальник управлiння карткового бiзнесу , член Спостережної
ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається,
чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова Спостережної Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бойко Олег Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
*
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Спостережної ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.12.2017 до наступних рiчних загальних зборiв
9) Опис
Обсяг повноважень та обов'язкiв визначається згiдно посадової iнструкцiї.
За виконувану роботу виплачувалася заробiтна плата згiдно встановленого посадового
окладу.
До кримiнальної вiдповiдальностi посадова особа не притягувалася i непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова ослба володiє часткою 87,4% статутного

капiталу.
Перелiк попереднiх посад: Президент ГО "Центр соцiально-правових iнiцiатив", Президент
Громадська органiзацiя «Центр
Олега Бойка «Правозахист», Голова Спостережної ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається,
чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів,
незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Прізвище, ім'я,
по батькові
посадової
особи або
Посада
повне
найменування
юридичної
особи
1
2
Голова
Бойко Олег
Спостере
Васильович
жної ради

Кількість за видами акцій

Іденти
фікацій
Від
ний Кількіст загальної
код
ь акцій кількості
юриди
(шт.)
акцій (у
чної
відсотках)
особи
3
*

4

прості
іменні

5

приві привіл
прості
лейо ейован
на
вані
і на
пред'я
іменн пред'я
вника
і
вника

6

7

8

9

10488000 87.4

10488000 0

0

0

Усього 10488000 87.4

10488000 0

0

0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків
акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про
власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для
публічних акціонерних товариств)

Найменуванн Ідентифікаційни Місцезна Кількіст
я юридичної й код юридичної ходженн ь акцій
особи
особи*
я
(штук)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи**

Кількіст
ь акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)
Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)

Бойко Олег Васильович

10488000 87.4

Бойко Василь Васильович
Бойко Юлiя Савелiвна

756000
756000

6.3
6.3

Усього 12000000 100

Кількість за видами
акцій
прості привілейован
іменні
і іменні
Кількість за видами
акцій
прості привілейован
іменні
і іменні
1048800
0
756000
756000
1200000
0

0
0
0
0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського
чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави
про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища,
імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X

17.02.2017
100
Перелiк питань порядку денного та прийнятi по ним рiшення:
1. Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Банку.(Обрати
лiчильну комiсiю у наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Яременко
Оксана Миколаївна; Член лiчильної комiсiї - Федоренко Марина
Володимирiвна; Член лiчильної комiсiї - Барзакiвський Микола Iванович)
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Банку (
Обрати Головою Зборiв - Бужака Владислава Валентиновича; Обрати
секретарем Зборiв - Федоренко Марину Володимирiвну.)
3. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Спостережної
Ради Банку (Припинити з 17.02.2017 р. повноваження дiючого складу
Спостережної Ради Банку в наступному складi: Голова Спостережної Ради Рукодiй Євгенiя Сергiївна; Член Спостережної Ради - Дiдик Сергiй Євгенович;
Член Спостережної Ради - Федорченко Свiтлана Iгорiвна; Член Спостережної
Ради - Талько В’ячеслав Валентинович; Член Спостережної Ради - Гуменюк
Вiталiй Васильович)
4. Про обрання членiв Спостережної Ради Банку Обрати з 18.02.2017 р.
членами Спостережної Ради Банку наступних осiб: Бойка Олега Васильовича;
Дiдика Сергiя Євгеновича; Куща Михайла Анатолiйовича (незалежний член);
Талька В’ячеслава Валентиновича; Гуменюка Вiталiя Васильовича
(незалежний член))
5. Про обрання Голови Спостережної Ради Банку. (обрати з 18.02.2017р.
Головою Спостережної Ради Банку Бойка Олега Васильовича)
6. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Спостережної Ради Банку, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Спостережної Ради Банку.
(Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
членами Спостережної Ради Банку. Уповноважити Голову виконавчого
органу на пiдписання цивiльно-правових
договорiв з членами Спостережної Ради Банку)

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення

чергові
X
21.04.2017

позачергові

Кворум
зборів**

100

Опис

Перелiк питань порядку денного та прийнятi по ним рiшення:
1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Банку.(Обрати
лiчильну комiсiю у наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Яременко
Оксана Миколаївна; Член лiчильної комiсiї - Загребельна Iрина Анатолiївна;
Член лiчильної комiсiї - Барзакiвський Микола Iванович.)
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
(Обрати Головою Зборiв – Бужака Владислава Валентиновича.Обрати
секретарем Зборiв – Загребельну Iрину Анатолiївну.)
3. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Банку за
2016 рiк.(1. Затвердити звiт Правлiння Банку про результати фiнансовогосподарської дiяльностi ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за 2016 рiк. 2.
Роботу Правлiння ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за результатами розгляду
звiту Правлiння Банку визнати задовiльною.)
4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної Ради
Банку за 2016 рiк. (1.Затвердити звiт Спостережної Ради Банку за 2016 рiк. 2.
Роботу Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за результатами
розгляду звiту Спостережної Ради Банку визнати задовiльною)
5. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї
Банку за 2016 рiк.( Прийняти до вiдома i затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за пiдсумками перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року та висновок
стосовно рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2016 рiк. 2.За пiдсумками
проведеної Ревiзiйною комiсiєю ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
перевiрки, роботу Банку визнати задовiльною.)
6. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду аудиторського висновку
(звiту незалежного
аудитора) стосовно рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2016 рiк.( 1.
Затвердити аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) ТОВ
«КИЇВАУДИТ» щодо фiнансової звiтностi ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
за 2016 рiк станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року. 2. Правлiнню ПАТ
«КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» прийняти до уваги рекомендацiї зовнiшнього
аудитора Банку - незалежного аудитора ТОВ «КИЇВАУДИТ», викладенi в
аудиторському висновку у подальшiй дiяльностi.)
7. Про затвердження рiчного звiту Банку за 2016 рiк. (Затвердити рiчнi
результати дiяльностi ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (рiчний звiт Банку) за
2016 рiк
8. Про розподiл прибутку i збиткiв Банку за 2016 рiк. (1.Виплату дивiдендiв за
простими iменними акцiями ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» за пiдсумками
2016 року з чистого прибутку звiтного року не здiйснювати.
2. Чистий прибуток Банку за 2016 рiк в сумi 252 517,17 грн. (двiстi п’ятдесят
двi тисячi п’ятсот сiмнадцять гривень 17 коп.) в повному обсязi спрямувати на
поповнення резервного фонду ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»)
9. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Спостережної
Ради Банку. (Припинити повноваження дiючого складу Спостережної Ради
Банку в наступному складi: Голова Спостережної Ради – Бойко Олег
Васильович; Член Спостережної Ради - Дiдик Сергiй Євгенович; Член
Спостережної Ради - Кущ Михайло Анатолiйович (незалежний член); Член
Спостережної Ради - Талько В’ячеслав Валентинович; Член Спостережної
Ради - Гуменюк Вiталiй Васильович (незалежний член))
10. Про обрання членiв Спостережної Ради Банку.(Обрати членами
Спостережної Ради Банку наступних осiб: Бойка Олега Васильовича; Дiдика
Сергiя Євгеновича; Куща Михайла Анатолiйовича (незалежний член); Талька

В’ячеслава Валентиновича; Гуменюка Вiталiя Васильовича (незалежний
член).
11. Про обрання Голови Спостережної Ради Банку.(Обрати Головою
Спостережної Ради Банку - Бойка Олега Васильовича.)
12. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться
з членами Спостережної Ради Банку, обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання цивiльно- правових договорiв з членами Спостережної Ради Банку
. 1.Укласти вiд iменi Банку цивiльно-правовi договори (контракти) з обраними
членами Спостережної Ради ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» в редакцiї,
затвердженiй позачерговими Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №
1/2017 вiд 17.02.2017 року). 2. Уповноважити Голову виконавчого органу
Банку на пiдписання цивiльно-правових договорiв з обраними членами
Спостережної Ради Банку.)
13. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної
комiсiї Банку (Припинити повноваження дiючого складу Ревiзiйної комiсiї
ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» в наступному складi: Голова Ревiзiйної
комiсiї - Бєлiк Юлiя Сергiївна; Член Ревiзiйної комiсiї - Сахно Яна Василiвна;
Член Ревiзiйної комiсiї - Гордiєнко Ольга Володимирiвна.
14. Про прийняття рiшення про припинення Ревiзiйної комiсiї як органу
Банку.(Припинити Ревiзiйну комiсiю як орган Банку)
15. Про внесення змiн до Cтатуту Банку та затвердження Cтатуту в новiй
редакцiї.(Внести змiни до Статуту Банку та затвердити Статут у новiй
редакцiї. Надати повноваження Головi виконавчого органу банку пiдписати
Статут Банку у новiй редакцiї та здiйснити всi дiї для державної реєстрацiї
Статуту Банку у новiй редакцiї.)
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X

25.05.2017
100
Перелiк питань порядку денного та прийнятi по ним рiшення:
1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Банку.(Обрати
лiчильну комiсiю у наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Яременко
Оксана Миколаївна; Член лiчильної комiсiї - Барзакiвський Микола Iванович.)
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
(Обрати Головою Зборiв – Бужака Владислава Валентиновича.Обрати
секретарем Зборiв – Сiчового Володимира Олександровича).
3. Про внесення змiн до Cтатуту Банку шляхом затвердження нової редакцiї
Cтатуту. (Внести змiни до Статуту Банку та затвердити Статут у новiй
редакцiї. Надати повноваження Головi виконавчого органу банку пiдписати
Статут Банку у новiй редакцiї та здiйснити всi дiї для державної реєстрацiї
Статуту Банку у новiй редакцiї.)

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид

чергові

позачергові

загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

25.09.2017

Опис

Перелiк питань порядку денного та прийнятi по ним рiшення:
1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Банку.(Обрати
лiчильну комiсiю у наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Яременко
Оксана Миколаївна; Член лiчильної комiсiї - Барзакiвський Микола
Iванович.)
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
(Обрати Головою Зборiв – Бужака Владислава Валентиновича.Обрати
секретарем Зборiв – Сiчового Володимира Олександровича).
3. Про скасування рiшень, прийнятих на позачергових Загальних зборах
акцiонерiв вiд 25.05.2017р.(Скасувати рiшення щодо внесення змiн до
Статуту Банку, прийнятих на позачергових Загальних зборах акцiонерiв вiд
25.05.2017р)

X

100

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X

13.11.2017
100
Перелiк питань порядку денного та прийнятi по ним рiшення:
1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Банку.(Обрати
лiчильну комiсiю у наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Яременко
Оксана Миколаївна; Член лiчильної комiсiї - Барзакiвський Микола Iванович.)
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
(Обрати Головою Зборiв – Бужака Владислава Валентиновича.Обрати
секретарем Зборiв – Сiчового Володимира Олександровича).
3. Про припинення здiйснення ПАТ "Кредит Оптима Банк" банкiвської
дiяльностi без припинення юридичної особи у порядку, передбаченому
Законом України "Про спрощену процедуру реорганiзацiї та капiталiзацiї
банкiв" (Припинити здiйснення ПАТ "Кредит Оптима Банк" банкiвської
дiяльностi без припинення юридичної особи у порядку, передбаченому
Законом України "Про спрощену процедуру реорганiзацiї та капiталiзацiї
банкiв")
4.Про затвердження плану припинення ПАТ "Кредит Оптима Банк"
(Затвердити План припинення ПАТ "Кредит Оптима Банк"

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид
загальних
зборів*

чергові

позачергові
X

Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

22.12.2017
100
Перелiк питань порядку денного та прийнятi по ним рiшення:
1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Банку.(Обрати
лiчильну комiсiю у наступному складi: Голова лiчильної комiсiї - Макарчук
Олександр Михайлович; Член лiчильної комiсiї - Романюк Оксана Андрiївна)
2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Банку.
(Обрати Головою Зборiв – Бужака Владислава Валентиновича.Обрати
секретарем Зборiв – Машукова Юрiя Васильовича).
3. Про затвердження балансу припинення щодо виконання всiх зобовязань,
повязаних iз здiйсненням банкiвської дiяльностi, в тому числi перед
вкладниками та iншими кредиторами Банку.(Затвердити баланс припинення
щодо виконання всiх зобовязань, повязаних iз здiйсненням банкiвської
дiяльностi, в тому числi перед вкладниками та iншими кредиторами Банку)
4. Про затвердження звiту Голови Правлiння Банку про завершення виконання
Плану припинення ПАТ
«КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» банкiвської дiяльностi без припинення
юридичної особи. (Затвердити звiт Голови Правлiння Банку про завершення
виконання Плану припинення ПАТ«КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» банкiвської
дiяльностi без припинення юридичної особи.)
5. Про прийняття до уваги аудиторського висновку з аудиторським звiтом про
здiйснення перевiрки
повноти та достовiрностi балансу Банку на день виконання в повному обсязi
всiх зобов’язань, пов’язаних iз здiйсненням банкiвської дiяльностi, в тому
числi перед вкладниками та iншими кредиторами Банку. (Прийняти до уваги
аудиторський висновок з аудиторським звiтом про здiйснення перевiрки
повноти та
достовiрностi балансу Банку на день виконання в повному обсязi всiх
зобов’язань, пов’язаних iз здiйсненням банкiвської дiяльностi, в тому числi
перед вкладниками та iншими кредиторами Банку.
6. Про змiну найменування ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК». (Змiнити назву
на ПАТ Фiнансова Компанiя «АВЕРС». Надати повноваження Головi
Правлiння на реєстрацiю фiнансової компанiї в НАЦКОМФIНПОСЛУГ)
7. Про визначення видiв економiчної дiяльностi. (Визначити види економiчної
дiяльностi ПАТ Фiнансова Компанiя «АВЕРС»: операцiї з переказу коштiв в
нацiональнiй та iноземних валютах (внутрiшньо державнi та мiжнароднi),
комунальних платежiв, операцiї з готiвковою iноземною валютою, факторинг
та iншi види фiнансових послуг)
8. Про внесення змiн до Cтатуту та затвердження Cтатуту в новiй редакцiї.
(Внести змiни до Cтатуту та затвердити Cтатуту в новiй редакцiї. Надати
повноваження на його пiдписання Головi Правлiння)
9. Про прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Спостережної
Ради Банку. (Припинити повноваження членiв Спостережної Ради Банку в
наступному складi: Голова Спостережної Ради – Бойко Олег Васильович;
Член Спостережної Ради – Дiдик Сергiй Євгенович; Член Спостережної Ради
– Талько В’ячеслав Валентинович; Незалежний член Спостережної Ради –
Кущ Михайло Анатолiйович;
Незалежний член Спостережної Ради – Гуменюк Вiталiй Васильович)
10. Про обрання членiв Спостережної Ради. (Обрати членiв Спостережної
Ради в наступному складi: Бойко Олег Васильович; Дiдик Сергiй Євгенович;
Талько В’ячеслав Валентинович; Кущ Михайло Анатолiйович; Гуменюк
Вiталiй Васильович)

11. Про обрання Голови Спостережної Ради. (Обрати Головою Спостережної
Ради Бойка Олега Васильовича)
12. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться
з членами Спостережної
Ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових
договорiв з членами
Спостережної Ради. (Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що
укладатимуться з членами Спостережної Ради, обрати особою, яка
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Спостережної Ради – Голову Правлiння)
13. Про обрання Голови Правлiння. (Обрати Головою Правлiння Бужака
Владислава Валентиновича.
14. Про надання повноважень Головi Правлiння на внесення змiн до
вiдомостей, що мiстяться в
Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та
громадських формувань. (Надати повноваження Головi Правлiння на внесення
змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному
державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб – пiдприємцiв та
громадських формувань)/
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний
депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04071 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ вул.
Нижнiй Вал , буд. 17/8
серiї АВ № 581322
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
19.09.2006
(044) 591-04-04
(044)591-04-04
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку депозитарна дiяльнiсть: депозитарна дiяльнiсть
депозитарiю цiнних паперiв
Надає ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" послуги щодо
обслуговування випуску цiнних паперiв (акцiй) ПАТ
"КРЕДИТ ОПТИМА БАНК".
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "АУДИТ-СТАНДАРТ"

батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що
видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Опис

Товариство з обмеженою відповідальністю
01204513
01001 Україна м. Київ н/д м.Київ Юркiвська/Фрунзе, 26/32 лiтера А
№3345
Аудиторська палата України
26.02.2004
(044)233-41-18
(044)233-41-18
Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi
послуги емiтенту
Надає ПАТ "ФК "Аверс №1 аудиторськi послуги.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ „АУДИТОРСЬКА ФIРМА
“АУДИТ - СТАНДАРТ” здiйснює дiяльнiсть в галузi
аудиту на пiдставi Свiдоцтва Аудиторської палати
України про внесення до реєстру суб’єктiв
аудиторської дiяльностi №3345, виданого згiдно
рiшення Аудиторської палати України № 132 вiд 26
лютого 2004 року. Вiдповiдно до рiшення
Аудиторської палати України № 286/3 вiд 19 грудня
2013 року термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 19
грудня 2018 року.
Свiдоцтво Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг про
включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв,
якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
фiнансових установ. Реєстрацiйний номер Свiдоцтва:
0145. Вiдповiдно до розпорядження Нацкомфiнпослуг
вiд 18.02.2015 року № 77. Свiдоцтво чинне до 19
грудня 2018 р.
Незалежний аудитор: Титаренко Валентина Микитiвна
здiйснює дiяльнiсть на пiдставi сертифiката аудитора
Серiя А № 006083 виданого рiшенням Аудиторської
палати України № 188/2 вiд 13 квiтня 2006 року та
чинного до 13 квiтня 2021 року.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата Номер Наймену Міжнарод
Тип
реєст свідоц вання
ний
цінного
рації тва
органу, ідентифіка паперу

Форма Номіна Кільк Загаль Частк
існуванн льна ість
на
ау
я та
вартіст акцій номіна статут

випус про
що
ційний
форма ь акцій (штук льна ному
ку реєстр зареєстр
номер
випуску (грн)
)
вартіст капіта
ацію
ував
ь (грн) лі (у
випус випуск
відсот
ку
ках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Державна
комiсiя з
Акція
цiнних
проста
Бездокуме
28.12. 557/1/0
UA4000037
63000 630000
паперiв
бездокуме нтарні
10.00
100.00
2007 7
626
00
00.00
та
нтарна
іменні
фондовог
іменна
о ринку
Обiг цiнних паперiв ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" на внутрiшнiх та
зовнiшнiх ринках не здiйснювався.
Лiстинг/делiстинг цiннiх паперiв ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" на
Опис
фондових бiржах не здiйснювався.
Простi iменнi акцiї ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" перебувають у
Бiржовому списку ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа".
Нацiонал
ьна
Акція
комiсiя з
проста
Бездокуме
21.04. 35/1/20 цiнних
UA4000037
62500 625000
бездокуме нтарні
10.00
99.2
2016 16-Т
паперiв 626
00
00
нтарна
іменні
та
іменна
фондовог
о ринку
Обiг цiнних паперiв ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" на внутрiшнiх та
зовнiшнiх ринках не здiйснювався.
Лiстинг/делiстинг цiннiх паперiв ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" на
Опис
фондових бiржах не здiйснювався.
Простi iменнi акцiї ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" перебувають у
Бiржовому списку ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа".
Нацiонал
ьна
Акція
комiсiя з
проста
Бездокуме
21.04. 35/1/20 цiнних
UA4000037
12000 120000
бездокуме нтарні
10.00
100
2016 16
паперiв 626
000
000
нтарна
іменні
та
іменна
фондовог
о ринку
Обiг цiнних паперiв ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" на внутрiшнiх та
зовнiшнiх ринках не здiйснювався.
Лiстинг/делiстинг цiннiх паперiв ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" на
Опис
фондових бiржах не здiйснювався.
Простi iменнi акцiї ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" перебувають у
Бiржовому списку ПАТ "Київська мiжнародна фондова бiржа".
02.02. 17/1/20 Нацiонал UA4000037 Акція

Бездокуме 10

80000 800000 66.67

2017

Опис

17-Т

ьна
626
проста
нтарні
00
00
комiсiя з
документа іменні
цiнних
рна
паперiв
іменна
та
фондовог
о ринку
На додатковий випуск видане тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску
акцiй. Розпорядженням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 344-КФ-СТ-А від 12.10.2017р. реєстрацію випуску акцій ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА
БАНК" скасовано та Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від
02.02.2017 № 17/1/2017-Т анульовано.

XI. Опис бізнесу
Установчими зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 25 квiтня 2006 року) було створено
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "УКРФIНАНСБАНК" та зареєстровано
Нацiональним банком України 29 грудня 2006 року за № 314.
Згiдно рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол №6 вiд 23 квiтня 2007 року) ТОВ
"УКРФIНАНСБАНК" було реорганiзовано у Вiдкрите акцiонерне товариство "Комерцiйний
банк "КРЕДИТ-ОПТИМА".
Вiдповiдно до рiшення Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол №1 вiд 22 вересня 2008 року)
ВАТ "Комерцiйний банк "КРЕДИТ-ОПТИМА" перейменовано у Вiдкрите акцiонерне
товариство "Кредит Оптима Банк". Вiдкрите акцiонерне товариство "Кредит Оптима Банк"
став правонаступником по всiх правах та зобов'язаннях Вiдкритого акцiонерного товариства
"Комерцiйний банк "КРЕДИТ-ОПТИМА".
На виконання вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" та згiдно рiшення
Загальних Зборiв Акцiонерiв (Протокол №1 вiд 15 березня 2011 року) Вiдкрите акцiонерне
товариство "Кредит Оптима Банк" змiнив своє найменування на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", яке виступає правонаступником по всiх правах
та зобов'язаннях Вiдкритого акцiонерного товариства "Кредит Оптима Банк".
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (Протокол
№ 5/2017 вiд 13 листопада 2017 року) прийнято рiшення про припинення банкiвської
дiяльностi Банку без припинення юридичної особи вiдповiдно до визначень Закону України
№1985 - VIII вiд 23.03.2017 року "Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї
банкiв"
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" (Протокол
№ 6/2017 вiд 22 грудня 2017 року) прийнято рiшення про перейменування ПАТ "КРЕДИТ
ОПТИМА БАНК" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "АВЕРС №1"
Рiшенням Нацiонального банку України № 855-рш вiд 28.12.2017 року вiдкликано
банкiвську лiцензiю та генеральну лiцензiю на здiйснення валютних операцiй ПАТ"КРЕДИТ
ОПТИМА БАНК"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПАТ "ФК"АВЕРС №1" є правонаступником ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" з 29.12.2017
року.
ПАТ "ФК"АВЕРС №1" має лiнiйну органiзацiйну структуру управлiння.
ПАТ "ФК "АВЕРС 1" має намiр розвинути регiональну мережу вiдокремлених пiдроздiлiв.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв - 89 осiб.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб що працюють за сумiсництвом – 2
особи.
Чисельнiсть працiвникiв, що працюють на умовах неповного робочого часу - 0 осiб.
Фонд оплати працi за 2017 рiк становив 10183,6 тис. грн, та в порiвняннi з 2016 роком
збiльшився на 5601,4 тис. грн. у звязку iз збiльшенням чисельностi працiвникiв, пiдвищення
заробiтних плат та виплат працiвникам компенцiй при звiльненнi.
Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв здiйснюється шляхом направлення на курси, семiнари,
тренiнги тощо. В бюджетi Банку на зазначенi цiлi в 2017 роцi було заплановано 10 тис. грн, з
яких використано 9,6 тис.грн
Станом на 31.12.2017р ПАТ "ФК"АВЕРС №1"не входить до будь-яких обєднань.
ПАТ "ФК"АВЕРС №1" не проводить спiльну дiяльнiсть з органiзацiями,
пiдприємствами,установами.
Пропозицiї щодо реорганiзацiї ПАТ "ФК"АВЕРС №1" з боку третiх осiб не надходили.
Принципи побудови, методи i процедури застосування облiкової полiтики Товариства,
здiйснюються згiдно Положення про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського
облiку Товариства, яке затверджене Наказом № 1 вiд 29.12.2017 року.
Амортизацiя нараховувалась прямолiнiйним методом, враховуючи строк використання
встановлений в положеннi про облiкову полiтику.
Станом на 31 грудня 2017 року Фiнансова компанiя не має лiцензiй на здiйснення
фiнансових послуг
Основнi ризики дiяльностi емiтента – кредитний ризик, валютний ризик, ризик лiквiдностi
тощо.
Товариство має своїми основними цiлями отримання прибутку вiд надання фiнансових
послуг. Основнi види дiяльностi за КВЕД-2010:
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення)
i.н.в.i.у.(основний)
64.19 Iншi види грошового посередництва
За останнi п"ять рокiв ПАТ "ФК"АВЕРС №1" було:
придбано основних засобiв на суму – 7207 тис.грн.;
полiпшення основних засобiв на суму – 57тис.грн.;
вiдчуження основних засобiв на суму – 494 тис.грн.
На даний час Фiнансова Компанiя не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання
активiв.

Дата - 10.01.2017
Сторони правочину- ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» та Бойко Василь Васильович
Його змiст- придбання автомобiля Range Rover 4.2
Сума- 813600.00 грн.(813.6 тис.грн.)
Пiдстава укладання- Протокол Спостережної Ради №81/2017 вiд 30.12.2016р.
Методика цiноутворення, застосована емiтентом для визначення суми правочину –незалежна
оцiнка, оцiнювач ТОВ «Гарант-Експертиза».
Станом на 31 грудня 2017 року вартiсть основних засобiв, що облiковуються на балансi
Товариства складає 18237 тис. грн., в т.ч.:

Будинки, споруди (виробничого призначення) – 11741 тис.грн.,
Будинки, споруди (невиробничого призначення )– 4475 тис.грн.,
транспортнi засоби – 1719 тис.грн.,
Машини та обладнання – 42 тис.грн.,
iншi основнi засоби -260 тис.грн.
У дiяльностi Товариства виникають ризики, найбiльш важливими з яких є кредитний, ризик
лiквiдностi, операцiйний, валюний, процентний, ринковий та iнше.
У звiтному 2017 порушень чинного законодавства не було.
Полiтика ПАТ "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК" щодо фiнансування його дiяльностi полягала у
залученi депозитних коштiв юридичних та фiзичних осiб i використання їх на
короткострокове та довгострокове кредитування суб'єктiв господарювання.
Пiсля вiдкликання банкiвської лiцензiї та генеральної лiцензiї на здiйснення валютних
операцiй, ПАТ "ФК"Аверс №!" змiнив вид дiяльностi та очiкує фiнансування дiяльностi вiд
операцiй з переказу коштiв в нацiональнiй та iноземних валютах (внутрiшньо державнi та
мiжнароднi), комунальних платежiв, операцiї з готiвковою iноземною валютою, факторинг та
iншi види фiнансових послуг.
Станом на 31.12.2017р. вiдсутнi укладенi, але ще не виконанi договори.
Компанiя має своїми основними цiлями отримання прибутку вiд надання фiнансових послуг.
Основнi види дiяльностi за КВЕД-2010:
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення)
i.н.в.i.у.(основний)
64.19 Iншi види грошового посередництва
Товариство не має намiру нести витрати на розробки та дослiдження.
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше
вiдсоткiв активiв емiтента, або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в
яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких
виступають посадовi особи емiтента (дата вiдкриття провадження у справi, сторони, змiст та
розмiр позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан
розгляду) вiдсутнi.
д/н

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби Орендовані основні Основні засоби, всього
(тис. грн.)
засоби (тис. грн.)
(тис. грн.)
Найменування
основних засобів на початок на кінець на початок на кінець на початок на кінець
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1. Виробничого
0
13755
0
0
0
13755
призначення:

будівлі та
споруди
машини та
обладнання
транспортні
засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та
споруди
машини та
обладнання
транспортні
засоби
земельні ділянки
інвестиційна
нерухомість
інші
Усього

0

11741

0

0

0

11741

0

42

0

0

0

42

0

1719

0

0

0

1719

0
0

0
253

0
0

0
0

0
0

0
253

0

4482

0

0

0

4482

0

4475

0

0

0

4475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
7
0
0
0
7
0
18237
0
0
0
18237
Строки корисного використання (експлуатацiї) об'єктiв основних засобiв у
ПАТ "ФК "АВЕРС № 1" встановлено для об’єктiв, придбаних до
31.12.2009р.:
- будинки та споруди - 20 рокiв;
- передавальнi пристрої - 4 роки;
- машини та обладнання (комп’ютерне обладнання, ксерокси, оргтехнiка i
т.п.) - 4 роки;
Опис
- транспортнi засоби - 5 рокiв;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 5 рокiв;
- iншi основнi засоби - 6 рокiв.
Строки корисного використання (експлуатацiї) об'єктiв основних засобiв у
ПАТ "ФК "АВЕРС №1" для об’єктiв, придбаних пiсля 01.01.2010р.
застосовується класифiкатор груп та строки корисного використання
необоротних активiв.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним

Непогашена
Відсоток за
Дата
частина
користування
Дата пога
виникнення боргу (тис. коштами (відсоток шення
грн.)
річних)
X
0
X
X

X

0

X

X

X

0

X

X

випуском):
за іпотечними цінними
паперами (за кожним власним
випуском):
за сертифікатами ФОН (за
кожним власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у
тому числі за похідними
цінними паперами)(за кожним
видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на
зворотній основі
Інші зобов’язання та
забезпечення
Усього зобов’язань та
забезпечень
Опис:

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

805

X

X

X

0

X

X

X

5285

X

X

X

6090

X

X

д/н

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1

Дата оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію) у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії
2

01.02.2017

02.02.2017

17.02.2017

20.02.2017

13.04.2017

14.04.2017

18.04.2017

19.04.2017

21.04.2017

25.04.2017

28.04.2017

03.05.2017

Вид інформації
3
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної ТОВ "Аудитрська фiрма
особи - підприємця)
«АУДИТ-СТАНДАРТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки*
платника податків - фізичної особи)

32852960

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ,
вул.Юркiвська/Фрунзе, 26/32 лiтера "А"

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії
свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів**
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи
контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту
Дата аудиторського висновку (звіту)
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

3345 26.02.2004

0145 д/н д/н 18.02.2015
19.12.2018
д/н
02.01.2017
29.12.2017
відмова від висловлення
думки
д/н
№-1-1
02.01.2018
02.01.2018
09.01.2018
09.01.2018
1

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.
XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
- фізичної особи - підприємця)
„АУДИТОРСЬКА ФIРМА “АУДИТ СТАНДАРТ”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової
32852960
картки* платника податків - фізичної особи)
м. Київ, вул. Юркiвська/Фрунзе,2-6/32
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
лiтера «А»
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого
3345 26.02.2004
Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
строк дії свідоцтва про внесення до реєстру
аудиторських фірм, які можуть проводити
0145 д/н д/н 04.10.2016 19.12.2018
аудиторські перевірки професійних учасників ринку
цінних паперів**

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність
системи контролю якості, виданого Аудиторською
палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової
звітності
Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д/н

02.01.2017
29.12.2017
відмова від висловлення думки
д/н
№-1-1
Номер та дата договору на проведення аудиту
02.01.2018
02.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту
09.01.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)
09.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 1
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС №
1",(далi по тексту – ПАТ"ФК"АВЕРС №1» або Товариство) за 2017 рiк станом на кiнець дня
31 грудня 2017 року
Адресат:
- Нацiональному банку України
-Акцiонерам та управлiнському персоналу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС №1"
I. Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС № 1", (далi по тексту – ПАТ "ФК "АВЕРС №1» або
Товариство), яка включає баланс (звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2017 року, звiт про
фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк, звiт про рух грошових коштiв (за
прямим методом) за 2017 рiк, звiт про власний капiтал за 2017 рiк, примiтки до фiнансової
звiтностi та iнформацiї щодо пiдтвердження фактичного формування статутного капiталу
грошовими коштами ПАТ "ФК "АВЕРС №1» станом на 31.12.2017 року, та можливостi
здiйснення валютних операцiй .
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть ПАТ "ФК "АВЕРС №1», що додається, вiдображає
достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2017 року,
її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), також пiдтверджуємо, що
статутний капiтал ПАТ "ФК "АВЕРС №1» сплачено виключно грошовими коштами.
Статутний капiтал ПАТ "ФК "АВЕРС №1» вiдповiдає вимогам встановленим
Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд
28.08.2003 № 41 (iз змiнами та доповненнями).
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора
за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до ПАТ "ФК "АВЕРС №1» згiдно з Кодексом етики
професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс
РМСЕБ), та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової
звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу
РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими
пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались в
контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi
думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. На дату звiту
аудитора нам не було представлено нiякої iншої iнформацiї, крiм фiнансового звiту, у зв’язку
з чим ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо iншої iнформацiї.
Завданням аудитора було здiйснити аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ "ФК
"АВЕРС №1» станом на 31 грудня 2017 р. , що є правонаступником ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК».
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв’язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з
iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою
iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або
чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо, на основi
проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої
iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б
необхiдно було включити до звiту.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку
управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
визначення здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
облiку, окрiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи
припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Товариства.
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi.
Нашою метою є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку.
Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит,
проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть
впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової
звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
дотримуємось професiйного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.
Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення
внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки
шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження

або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностi системи внутрiшнього контролю;
• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть
щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть товариства продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть
примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в
основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи
будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки
й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi
питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом
заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi
наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв
громадськостi.
Роздiл 2. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВЕРС №1" є
правонаступником ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ОПТИМА
БАНК» з 29.12.2017 року.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (Протокол
№5/2017 вiд 13 листопада 2017 року) прийнято рiшення про припинення банкiвської
дiяльностi Банку без припинення юридичної особи вiдповiдно до визначень Закону України
№ 1985-VIII вiд 23.03.2017 року «Про спрощення процедур реорганiзацiї та капiталiзацiї
банкiв».
План припинення банкiвської дiяльностi Товариства без припинення юридичної особи,
затверджений акцiонерами Товариства (протокол позачергових Зборiв акцiонерiв вiд 13
листопада № 5/2017 року), та погоджено рiшенням Нацiонального банку України вiд 21
листопада 2017 року № 738-рш/БТ року.
Товариство має Рiшення Нацiонального банку України № 855-рш вiд 28.12.2017 року про
вiдкликання банкiвської лiцензiї та генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй у
ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК»
Iнформацiя щодо подiй пiсля дати балансу
Ми проаналiзували iнформацiю щодо наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли
вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан

Товариства. Фактiв таких подiй не встановлено.
В той же час зауважуємо, що керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 560 «Подальшi
подiї» аудитор не несе вiдповiдальностi за здiйснення процедур або запитiв стосовно
фiнансових звiтiв пiсля дати аудиторського висновку. Протягом перiоду, починаючи з дати
надання звiту незалежних аудиторiв до дати оприлюднення фiнансових звiтiв,
вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на фiнансовi
звiти, несе управлiнський персонал.
Вплив МСБО 29 «Фiнансова звiт¬нiсть в умовах гiперiнфля¬цiї» на фiнансову звiтнiсть
Товариства
У МСБО 29 не встановлюються абсолютнi показники, за яких вiднесення економiки до
гiперiнфляцiйної є обов’язковим. У ньому наведенi деякi характеристики економiчного
середовища, яке може бути визнане гiперiнфляцiйним. Керiвництво Товариства прийняло
рiшення не проводити перерахунок фiнансової звiтностi за 2017 рiк.
Роздiл 3. «Iншi елементи»
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму та умови договору на проведення аудиту.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ „АУДИТОРСЬКА ФIРМА
“АУДИТ - СТАНДАРТ”, iдентифiкацiйний код - 32852960
Дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про
включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про юридичну особу:
Дата державної реєстрацiї: 06.02.2004
Дата запису: 28.10.2004
Номер запису: 1 071 120 0000 000836
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть здiйснювати
Аудиторську дiяльнiсть:
Аудиторська фiрма здiйснює дiяльнiсть в галузi аудиту на пiдставi Свiдоцтва Аудиторської
палати України про внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi №3345, виданого
згiдно рiшення Аудиторської палати України № 132 вiд 26 лютого 2004 року. Вiдповiдно до
рiшення Аудиторської палати України № 286/3 вiд 19 грудня 2013 року термiн чинностi
Свiдоцтва продовжено до 19 грудня 2018 року.
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ:
Свiдоцтво Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ. Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 0145.
Вiдповiдно до розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 18.02.2015 року № 77. Свiдоцтво чинне
до 19 грудня 2018 р.
Незалежний аудитор: Титаренко Валентина Микитiвна здiйснює дiяльнiсть на пiдставi
сертифiката аудитора Серiя А № 006083 виданого рiшенням Аудиторської палати України №
188/2 вiд 13 квiтня 2006 року та чинного до 13 квiтня 2021 року.
Мiсцезнаходження та фактичне мiсце розташування :
Україна, м. Київ, вул. Юркiвська/Фрунзе,2-6/32 лiтера «А», телефон: 044-233-41-18.
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту – Договiр № -1-1 вiд 02 сiчня 2018 року
Дата початку –02 сiчня 2018 року.
Дата закiнчення проведення аудиту – 09 сiчня 2018 р.
Директор _____________________ В. М. Титаренко
ТОВ „АФ „АУДИТ – СТАНДАРТ”
Дата видачi аудиторського висновку: 09 сiчня 2018 року
Мiсце видачi: м. Київ, вулиця Юркiвська/Фрунзе , 2-6/32 лiтера «А»
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у

паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
1
2
3

Рік
2017
2016
2015

У тому числі
позачергових

Кількість зборів, усього
6
6
2

5
5
1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть): нема даних
Ні

X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників
для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)
Підняттям рук
Інше (запишіть): д/н

Ні
X

X
X
Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (запишіть): Припинення здiйснення ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА
БАНК» банкiвської дiяльностi без припинення юридичної особи у
порядку, передбаченому Законом України «Про спрощення процедур
реорганiзацiї та капiталiзацiї банкiв», затвердження балансу припинення
щодо виконання всiх зобов’язань, пов’язаних iз здiйсненням банкiвської
Так
дiяльностi, в тому числi перед вкладниками та iншими кредиторами
Банку, змiна назви юридичної особи на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АВЕРС №1»,
затвердження видiв дiяльностi ПАТ "ФК "АВЕРС №1", обрання нового
складу Спостережної ради ПАТ "ФК "АВЕРС №1"

X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є
власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

Ні

X
X
X
д/н
д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

д/н

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів

(осіб)
5
1
0
2

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10
відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10
відсотками акцій

1
0
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Складу
Організації
Діяльності
Інше (запишить)

Так Ні
X
X
X
н/д

н/д
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

60

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
д/н
Інші (запишіть)
д/н

Ні
X
X
X
X

н/д
д/н
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного
секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або
збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів

Ні
X
X
X

товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
Розмiр винагороди Голови та членiв
Спостережної ради визначений
цивiльно-правовими договорами, що
укуладались з кожним iз них.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть): Вимоги щодо керiвникiв банку встановленi
Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"

Ні

X
X
X
X
X
X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він
ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно
ознайомився із змістом внутрішніх документів
X
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому
нового члена наглядової ради ознайомили з його
X
правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано
спеціальне навчання (з корпоративного управління
X
або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на
X
повторний строк або не було обрано нового члена
Рiшенням Загальних зборiв 22.12.2017
р. обрано членiв Спостережної Ради
ПАТ "ФК "АВЕРС №1" строком до
наступних рiчних зборiв у наступному
Інше (запишіть)
складi: Бойко Олег Васильович; Дiдик
Сергiй Євгенович; Талько В’ячеслав
Валентинович; Кущ Михайло
Анатолiйович; Гуменюк Вiталiй
Васильович.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ні
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років?

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належить
Загальні
Наглядова Виконавчий
до
збори
рада
орган
компетенції
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнеспланів)
Затвердження річного фінансового звіту
або балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень
голови та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень
голови та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень
голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для
голови та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для
голови та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий
випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію
та розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму,
від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)
Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть):

Ні

X
X
X
X
X
X
X
н/д

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?

Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10
відсотків та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного

Інформа
ція
розповсю
джується
на
загальни
х зборах

Документи
Публікується у
Копії
надаються
Інформація
пресі,
докуме
для
розміщуєтьс
оприлюднюється в
нтів
ознайомленн
я на власній
загальнодоступній
надают
я
інтернетінформаційній базі
ься на
безпосереднь
сторінці
даних НКЦПФР
запит
ов
акціонерног
про ринок цінних
акціоне
акціонерном
о товариства
паперів
ра
у товаристві

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Ні

товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились

Ні
X
X
X

Інше (запишіть)

д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього
разу?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
відсотків голосів
Інше (запишіть)

Ні

X
X
X
X
X
д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту?
(так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть): д/н

Ні
X
X
X
X
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових
бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління
прийнятий: Кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння ПАТ ФК"АВЕРС
№1" в процесi розробки та буде затверджено в 2018 роцi.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного
управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело
розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
д/н

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
д/н
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові),
їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
д/н
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової
ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
д/н
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу,
або про відсутність таких заходів.
д/н
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи.
д/н
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.
д/н
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
д/н
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,
що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
д/н

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
д/н
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського
висновку (звіту).
д/н
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової
установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за
ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по
батькові)
д/н
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;
д/н
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
д/н
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;
д/н
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
д/н
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
д/н
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.
д/н
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів
фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;
д/н
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги;
д/н
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);
д/н
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, 2018 | 01 | 01

число)
Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "АВЕРС №1"

Територія
Організаційноправова форма
господарювання
Вид економічної
діяльності
Середня кількість
24
працівників
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса
01135 м.Київ,вулиця Дмитрiвська,69
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

за ЄДРПОУ

34819265

за КОАТУУ

8039100000

за КОПФГ

230

за КВЕД

64.99

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість:
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
5

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

286
803
517
0
18237
22389
4152
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1030

0

0

0

капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська
заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих
страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових
резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи

1035

0

0

1040

0

184772

0

1045
1050
1060

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1065

0

0

0

1090
1095

0

0

0

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1125

0

106

0

1130

0

0

0

1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
8104
0
888
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1180

0

0

0

1181

0

0

0

1182

0

0

0

1183
1184
1190

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

203295

0

Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані
для продажу, та групи вибуття
Баланс

Пасив

1195

0

9112

0

1200

0

0

0

1300

0

212407

0

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Код
рядка

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
Внески до незареєстрованого статутного
1401
капіталу
Капітал у дооцінках
1405
Додатковий капітал
1410
Емісійний дохід
1411
Накопичені курсові різниці
1412
Резервний капітал
1415
Нерозподілений прибуток (непокритий
1420
збиток)
Неоплачений капітал
1425
Вилучений капітал
1430
Інші резерви
1435
Усього за розділом I
1495
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
Пенсійні зобов’язання
1505
Довгострокові кредити банків
1510
Інші довгострокові зобов’язання
1515
Довгострокові забезпечення
1520
Довгострокові забезпечення витрат
1521
персоналу
Цільове фінансування
1525
Благодійна допомога
1526
Страхові резерви, у тому числі:
1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на
1531
початок звітного періоду)
резерв збитків або резерв належних
1532
виплат; (на початок звітного періоду)
резерв незароблених премій; (на початок
1533
звітного періоду)
інші страхові резерви; (на початок
1534
звітного періоду)

На початок
звітного
періоду

0

120000

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
80000
0
0
6176

0
0
0
0
0

0

141

0

(0)
(0)
0

(0)
(0)
0
206317

(0)
(0)
0

0
0
0
0
0

805
0
0
4926
327

0
0
0
0
0

0

327

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвестиційні контракти;
1535
Призовий фонд
1540
Резерв на виплату джек-поту
1545
Усього за розділом II
1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
Векселі видані
1605
Поточна кредиторська заборгованість:
1610
за довгостроковими зобов’язаннями
за товари, роботи, послуги
1615
за розрахунками з бюджетом
1620
за у тому числі з податку на прибуток
1621
за розрахунками зі страхування
1625
за розрахунками з оплати праці
1630
за одержаними авансами
1635
за розрахунками з учасниками
1640
із внутрішніх розрахунків
1645
за страховою діяльністю
1650
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від
1670
перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
1690
Усього за розділом IІІ
1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з
необоротними активами,
1700
утримуваними для продажу, та
групами вибуття
V. Чиста вартість активів
1800
недержавного пенсійного фонду
Баланс
1900
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
6058

0

0
0

0
0

0
0

0

1

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
31
31
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

0

0

212407

0

д/н
Бужак В.В.
д/н
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "АВЕРС №1"
(найменування)

за ЄДРПОУ

34819265

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код За звітний
рядка
період

За аналогічний
період
попереднього
року

2000

0

0

2010
2011
2012
2013

0
0
0
0

0
0
0
0

2014

0

0

2050

(0)

(0)

2070

(0)

(0)

2090
2095

0
(0)

0
(0)

2105

0

0

2110
2111

0
0

0
0

2112

0

0

2120

0

0

2121

0

0

2122

0

0

2130
2150
2180

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

2181

(0)

(0)

2182

(0)

(0)

2190
2195
2200
2220

0
(0)
0
0

0
(0)
0
0

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2240
2241
2250
2255
2270

0
0
(0)
(0)
(0)

0
0
(0)
(0)
(0)

2275

0

0

2290
2295
2300

0
(0)
0

0
(0)
0

2305

141

0

2350
2355

141
(0)

0
(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

2400
2405
2410

0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
0
0
0

2415

0

0

2445
2450

0

0

2455

0

Код
рядка

Стаття
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після
оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та
2460)

За звітний
період

0
0

2460

0

0

2465

141

0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

2500
2505
2510
2515
2520
2550

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих
акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2600

0

0

2605

0

0

2610

0

0

2615

0

0

2650

0

0

Примітки
д/н
Керівник
Бужак В.В.
Головний бухгалтер д/н
КОДИ

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "АВЕРС №1"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

34819265

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів,
пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород
Надходження від страхових премій

Код
рядка
2

За
За аналогічний
звітний
період
період попереднього року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3025

0

0

3035

0

0

3040

0

0

3045

0

0

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення
3055
позик
Інші надходження
3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
Праці
3105
Відрахувань на соціальні заходи
3110
Зобов'язань з податків і зборів
3115
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
3116
прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
3117
додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
3118
зборів
Витрачання на оплату авансів
3135
Витрачання на оплату повернення авансів/td>
3140
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
3150
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
Інші витрачання
3190
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
Надходження від отриманих:
3215
відсотків
дивідендів
3220
Надходження від деривативів
3225
Надходження від погашення позик
3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства
3235
та іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
3255
фінансових інвестицій
необоротних активів
3260
Виплати за деривативами
3270
Витрачання на надання позик
3275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства
3280
та іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

0

0

6231

0

(0)
(0)
( 13 )
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

(0)

(0)

(0)
(0)
( 192983 ) ( 0 )
-186765

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

(0)

(0)

0

( 18523 ) ( 0 )
(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)

(0)
-18523

(0)
0

Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

3300

206176

0

3305

0

0

3310

0

0

3340

0

0

3345

(0)

(0)

3350
3355
3360

0
(0)
(0)

0
(0)
(0)

3365

(0)

(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
206176
888
0
0
888

(0)
0
0
0
0

д/н
Бужак В.В.
д/н
КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "АВЕРС №1"
(найменування)

Підприємство

за ЄДРПОУ

34819265

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

надходження видаток
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від
3500

За аналогічний період
попереднього року
надходження видаток
5
6

звичайної діяльності до
оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних
активів
збільшення (зменшення)
забезпечень
збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових
різниць
збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій
Прибуток (збиток) від участі
в капіталі
Зміна вартості активів, які
оцінюються за
справедливою вартістю, та
дохід (витрати) від
первісного визнання
Збиток (прибуток) від
реалізації необоротних
активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від
реалізації фінансових
інвестицій
Зменшення (відновлення)
корисності необоротних
активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення)
оборотних активів
Збільшення (зменшення)
запасів
Збільшення (зменшення)
поточних біологічних
активів
Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості
за продукцію, товари,
роботи, послуги
Зменшення (збільшення)
іншої поточної дебіторської
заборгованості
Зменшення (збільшення)
витрат майбутніх періодів
Зменшення (збільшення)
інших оборотних активів

3505

X

X

3510
3515

3520
3521

3522

3523

3524

3526
3540
3550
3551
3552

3553

3554
3556
3557

X

X

Збільшення (зменшення)
3560
поточних зобов'язань
Грошові кошти від
3570
операційної діяльності
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
3561
заборгованості за товари,
роботи, послуги
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
3562
заборгованості за
розрахунками з бюджетом
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
3563
заборгованості за
розрахунками зі страхування
Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
3564
заборгованості за
розрахунками з оплати праці
Збільшення (зменшення)
3566
доходів майбутніх періодів
Збільшення (зменшення)
3567
інших поточних зобов’язань
Сплачений податок на
3580 X
прибуток
Сплачені відсотки
3585 X
Чистий рух коштів від
3195
операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200
X
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
X
Надходження від отриманих:
3215
X
відсотків
дивідендів
3220
X
Надходження від
3225
X
деривативів
Надходження від погашення
3230
X
позик
Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та 3235
X
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
X
Витрачання на придбання:
3255 X
фінансових інвестицій
необоротних активів
3260 X
Виплати за деривативами
3270 X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

()

Витрачання на надання
3275 X
позик
Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та 3280 X
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290 X
Чистий рух коштів від
3295
інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300
X
Власного капіталу
Отримання позик
3305
X
Надходження від продажу
частки в дочірньому
3310
X
підприємстві
Інші надходження
3340
X
Витрачання на:
3345 X
Викуп власних акцій
Погашення позик
3350 X
Сплату дивідендів
3355 X
Витрачання на сплату
3360 X
відсотків
Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової 3365 X
оренди
Витрачання на придбання
частки в дочірньому
3370 X
підприємстві
Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у 3375 X
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390 X
Чистий рух коштів від
3395
фінансової діяльності
Чистий рух грошових
3400
коштів за звітний період
Залишок коштів на початок
3405
X
року
Вплив зміни валютних
3410
курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець
3415
року

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

Примітки
д/н
Керівник
Бужак В.В.
Головний бухгалтер д/н
КОДИ

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА
КОМПАНIЯ "АВЕРС №1"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

34819265

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

1
Залишок на
початок року
Коригування:
Зміна облікової
політики
Виправлення
помилок
Інші зміни
Скоригований
залишок на
початок року
Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період
Інший
сукупний дохід
за звітний
період
Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів
Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів
Накопичені
курсові різниці
Частка іншого
сукупного

Зареє
Нерозподі
Капіта
Резерв
Вилуче
Код стров
Додатко
лений
Неоплач
лу
ний
ний Всь
рядк аний
вий
прибуток
ений
дооцін
капіта
капіта ого
а капіт
капітал
(непокрит капітал
ках
л
л
ал
ий збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4000

0

0

0

0

0

0

0

0

4005 0

0

0

0

0

0

0

0

4010 0

0

0

0

0

0

0

0

4090 0

0

0

0

0

0

0

0

4095

0

0

0

0

0

0

0

0

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

4111 0

0

0

0

0

0

0

0

4112 0

0

0

0

0

0

0

0

4113 0

0

0

0

0

0

0

0

4114 0

0

0

0

0

0

0

0

доходу
асоційованих і
спільних
підприємств
Інший
сукупний дохід
Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)
Спрямування
прибутку до
зареєстрованог
о капіталу
Відрахування
до резервного
капіталу
Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства
Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення
Внески
учасників:
Внески до
капіталу
Погашення
заборгованості
з капіталу
Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)
Перепродаж
викуплених
акцій (часток)
Анулювання
викуплених
акцій (часток)

4116 0

0

0

0

0

0

0

0

4200 0

0

0

0

0

0

0

0

4205 0

0

0

0

0

0

0

4210 0

0

0

0

0

0

0

0

4215 0

0

0

0

0

0

0

0

4220 0

0

0

0

0

0

0

0

4225 0

0

0

0

0

0

0

0

4240 0

0

0

0

0

0

0

0

4245 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4260 0

4265 0

0

0

0

0

0

0

0

4270 0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в
капіталі
Зменшення
номінальної
вартості акцій
Інші зміни в
капіталі
Придбання
(продаж)
неконтрольован
ої частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі
Залишок на
кінець року

4275 0

4280 0
4290

0

12000
0
0

4291 0

0

12000
0
12000
4300
0
4295

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80000

6176

141

0

0

2061
37

0

0

0

0

0

0

0

80000

6176

141

0

0

0

80000

6176

141

0

0

2063
17
2061
37

Примітки
д/н
Керівник
Бужак В.В.
Головний бухгалтер д/н

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до фiнансової звiтностi ПАТ «ФК «АВЕРС № 1" за рiк, що закiнчився 31 грудня
2017 року
Продовження тексту приміток
1.ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО.
Повна назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «
АВЕРС № 1»
Скорочена назва: ПАТ «ФК « АВЕРС № 1».
Юридична (фактична) адреса: 01135, м. Київ, вул. Дмитрiвська, 69.
Дата державної реєстрацiї: 10.10.2007 рiк, номер запису: 1 074 145 0000 027198
Органiзацiйно-правова форма: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Країна реєстрацiї: Україна.
Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi: www.avers 1.com
Адреса електронної пошти: info@avers 1.com
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ « АВЕРС № 1»
(надалi – Товариство), код ЄДРПОУ 34819265, створено вiдповiдно до чинного
законодавства з метою реалiзацiї економiчних, соцiальних, професiйних , шляхом здiйснення
професiйної дiяльностi на фiнансовому ринку.
Товариство дiє на пiдставi Статуту Затвердженого Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ»КРЕДИТ ОПТИМА БАНК» (Протокол № 6/2017 вiд 22.12.2017).
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «АВЕРС №1»
виступає правонаступником всiх прав та обов’язкiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "КРЕДИТ ОПТИМА БАНК", яке в свою чергу є правонаступником
Вiдкритого акцiонерного товариства "Кредит Оптима Банк", яке в свою чергу є
правонаступником Вiдкритого акцiонерного товариства "Комерцiйний банк "КРЕДИТОПТИМА", яке в свою чергу було правонаступником Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "УКРФIНАНСБАНК", створеного вiдповiдно до рiшення Установчих
зборiв акцiонерiв (протокол №1 вiд 25 квiтня 2006 року) i зареєстрованого Нацiональним
банком України 29 грудня 2006 року, реєстрацiйний № 314.
Товариство розпочало свою дiяльнiсть з 29 грудня 2017 року.
З моменту створення Товариства фiнансова та господарська дiяльнiсть не проводилась, i
тому в данiй фiнансовiй звiтностi вiдображено данi перехiдного балансу вiд припиненої
банкiвської дiяльностi ПАТ «КРЕДИТ ОПТИМА БАНК», в зв’язку з чим не має
порiвняльних даних, та в «Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за рiк що
закiнчився» вiдображено прибуток вiд припиненої банкiвської дiяльностi.
Розмiр зареєстрованого статутного капiталу : 120 000 тис. грн.
Розмiр сплаченого статутного капiталу: 120 000 тис. грн.
Товариство має своїми основними цiлями отримання прибутку вiд надання фiнансових
послуг. Основнi види дiяльностi за КВЕД-2010:
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного
забезпечення)i.н.в.i.у.(основний)
64.19 Iншi види грошового посередництва
Станом на 31 грудня 2017 року Товариство не має лiцензiй на здiйснення фiнансових послуг.
Продовження тексту приміток
2. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО.
2.1. Основнi припущення, оцiнки та судження
2.2. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
2.3. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
2.4. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
2.5. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi
2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
3. Суттєвi положення облiкової полiтики
3.1. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi
3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик
3.2.2. Форма та назви фiнансових звiтiв
3.3. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв
3.3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
3.3.2. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
3.3.3. Позики та дебiторська заборгованiсть
3.3.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату переоцiнки у прибутку або збитку
3.3.6. Фiнансовi зобов'язання
3.3.7. Взаємозалiк фiнансових iнструментiв
3.4. Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
3.4.1. Визнання та оцiнка основних засобiв. Амортизацiя
3.4.2. Подальшi витрати.
3.4.4. Нематерiальнi активи. Амортизацiя
3.4.5. Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
3.5. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi
3.5.1. Визнання iнвестицiйної нерухомостi
3.6. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу
3.7. Облiковi полiтики щодо оренди
3.8. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток

Продовження тексту приміток
4. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi
4.1. Забезпечення
4.2. Виплати працiвникам
4.3. Пенсiйнi зобов'язання
4.4. Доходи та витрати
4.5. Витрати за позиками
4.6. Операцiї з iноземною валютою
5. Умовнi зобов'язання та активи.
6. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
6.1. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою
вартiстю
6.2. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi»
7. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI, ПОДАНI У ФIНАНСОВIЙ
ЗВIТНОСТI
7.1. Нематерiальнi активи
7.2. Основнi засоби
7.3. Довгострокова дебiторська заборгованiсть
7.4. Запаси
7.5. Дебiторська заборгованiсть
7.6. Грошовi кошти та їх еквiваленти
7.7. Статутний капiтал
7.8. Резервний капiтал та нерозподiлений прибуток.
7.9. Вiдстроченi податковi зобов'язань
7.10. Iншi довгостроковi зобов’язання
7.11. Довгостроковi забезпечення
7.12. Поточна кредиторська заборгованiсть
8. Розкриття iншої iнформацiї
8.1. Судовi позови
8.2. Оподаткування
8. 3. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
9. РОЗКРИТТЯ IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ.
9.1 Управлiння ризиками
9.2. Управлiння капiталом
9.3 Пов’язанi сторони
9.4 Персонал та оплата працi
9.5 Подiї пiсля дати балансу
Примiтки до фiнансосвої звiтномтi наведеннi у формi змiсту. З повним текстом можна
ознайомитися на офiцiйному сайтi Банку за посиланням http://avers1.com/wpcontent/uploads/2018/02/Richnij-zvit-za-2017-r..pdf

