
Титульний аркуш 
 

27.01.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 46-27/01 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Директор    Хлебнiкова О.I. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ВЕРОНА" 

2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 41602157 

4. Місцезнаходження: 04073, м.Київ, проспект Степана Бандери, будинок 8, корпус 6 

5. Міжміський код, телефон та факс: +380 98 5052427,  

6. Адреса електронної пошти: verona.fk@gmail.com 

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

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

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

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

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

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

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

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

Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку https://groshivsim.com/ 31.01.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента  

    2) інформація про облігації емітента X 

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

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

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

окремо)  

20. 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) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації  

26. Примітки: 

Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента, промiжна фiнансова звiтнiсть 

емiтента, висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором 

(аудиторською фiрмою), твердження щодо промiжної iнформацiї в промiжнiй iнформацiї за 4 

квартал не розкриваються згiдно з вимогами Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826. Iнформацiя про 

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

цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi 

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

випускало похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя щодо участi Товариства в юридичних особах 

не надається, тому що Товариство не є учасником  в юридичних особах. Iнформацiя щодо 

корпоративного секретаря не надається, тому що дану iнформацiю емiтенти не акцiонернi 

товариства не розкривають. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв та Iнформацiя про 

вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що дану 

iнформацiю емiтенти не акцiонернi товариства не розкривають. Iнформацiя про будь-якi 

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

емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не 

надається, тому що обмеження вiдсутнi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових 

цiнних паперiв не надається, тому що облiгацiї Товариства не забезпеченi. Iнформацiя, 

зазначена в пунктах 12-18, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, 

iпотечнi сертифiкати. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта 

(частини об'єкта) житлового будiвництва) не надається, тому що Товариство не випускало 

цiльових облiгацiй. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що 

здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо) не надається, тому що облiгацiї Товариства не забезпеченi. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 

"ВЕРОНА" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 19.09.2017 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 5100000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 78 

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

 64.91 -  Фiнансовий лiзинг (основний) 

 64.92 -  Iншi види кредитування 

 64.99 -  Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного 

забезпечення), н.в.i.у. 

9. Органи управління підприємства 

 Вищий - Загальнi збори учасникiв; Виконавчий - Директор. Наглядова рада не 

утворювалася. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФРIТАЙМ" 

 Україна, 04073, мiсто Київ, 

пр.Бандери Степана, будинок 8, корпус 6 
41525371 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 

2) IBAN 

 UA333052990000026508036700039 

3) поточний рахунок 

 UA333052990000026508036700039 

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

рахунком в іноземній валюті 

 немає, МФО немає 

5) IBAN 

 немає 

6) поточний рахунок 

 немає 



 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер ліцензії 
Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Провадження господарської 

дiяльностi з надання 

фiнансових послуг (крiм 

професiйної дiяльностi на 

ринку цiнних паперiв), а саме 

на надання коштiв у позику , 

у тому числi i на умовах 

фiнансового кредиту; 

надання послуг з факторингу 

Розпорядження 

№ 4561 

19.12.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансвоих послуг 

Безстрокова 

Опис 

Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг (НАЦКОМФIНПОСЛУГ) Розпорядженням № 

4561 про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ВЕРОНА" лiцензiй 

на провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг 

(крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) вiд 19.12.2017 р. 

видано лiцензiї на провадження господарської дiяльностi з надання 

фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) 

а саме на надання коштiв у позику , у тому числi i на умовах фiнансового 

кредиту; надання послуг з факторингу . Строк дiї лiцензiї - безстрокова. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Хлебнiкова Ольга Iванiвна 

3. Рік народження 

 1961 

4. Освіта 

 вища, Донецький iнститут радянської торгiвлi за спецiальнiстю "Бухгалтерський облiк i 

аналiз господарської дiяльностi" 

5. Стаж роботи (років) 

 40 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ДЖЕНЕСIС ФIНАНС", 40125944, Директор 

7. Опис 

 Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Першй заступник директора iз загальних питань 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Тiтамир Олег Миколайович 

3. Рік народження 



 1969 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 35 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ДЖЕНЕСIС ФIНАНС", 40125944, Перший заступник директора iз загальних 

питань 

7. Опис 

 Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Заступник директора з питань фiнансового монiторингу 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Рекiянова Ольга Дмитрiвна 

3. Рік народження 

 1960 

4. Освіта 

 вища, Комунарський гiрничо-металургiйний iнститут, Унiверситет економiки та права 

"Крок" 

5. Стаж роботи (років) 

 42 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ДЖЕНЕСIС ФIНАНС", 40125944, Заступник директора  

7. Опис 

 Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер (за сумiсництвом) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лобко Iрина Петрiвна 

3. Рік народження 

 1987 

4. Освіта 

 вища,  ВМУРОЛ "Україна", 

5. Стаж роботи (років) 

 13 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "Бухгалтер-Консультант", 42424141, Головний бухгалтер працює за сумiсництвом 

та являється Директором ТОВ "Бухгалтер-Консультант", код ЄДРПОУ 42424141, з березня 2021 

року по теперiшнiй час. 

7. Опис 

 Змiн у персональному складi посадових осiб у звiтному перiодi не було. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 



VІІ. Відомості про цінні папери емітента 

 
2. Інформація про облігації емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцт

ва про 

реєстра

цію 

випуску 

Найменува

ння 

органу, що 

зареєструв

ав випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційн

ий номер 

Обліг

ації 

(відсо

ткові, 

цільо

ві, 

диско

нтні) 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(шт.) 

Форма 

існуванн

я та 

форма 

випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Строк 

виплати 

процентів 

Сума 

виплаченого 

процентного 

доходу у 

звітному 

періоді (грн) 

Дата 

погашен

ня 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

16.03.2021 39/2/202

1 

Нацiональн

а комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

UA5000006420 відсот

кові 

1000 25000 Бездоку

ментарні 

іменні 

25000000 24 Згiдно 

Рiшення 

про емiсiю 

облiгацiй 

ТОВ "ФК 

"ВЕРОН 

1784539,03 26.04.202

6 

Опис 

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

емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi не було. Облiгацiї серiї А включено до Бiржового списку АТ "Фондова бiржа ПФТС" та АТ 

"Українська бiржа". Викупу облiгацiй у звiтному перiодi не було. Мета емiсiї - фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй в повному 

обсязi (100%) планується спрямувати на надання фiнансових кредитiв фiзичним особам в межах лiцензiї фiнансової установи. Здiйснення 

обов'язкового викупу Емiтентом облiгацiй серiї А не передбачено. За взаємною згодою власника облiгацiй та Емiтента, Емiтент має право 

викупити у власника належнi йому облiгацiї в будь-який час протягом строку обiгу облiгацiй. Виплата вiдсоткового доходу за облiгацiями 

здiйснюється вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв визначених у Рiшеннi емiсiї облiгацiй. У звiтному перiодi процентний дохiд виплачувався за 2 

вiдсотковий перiод  вiдповiдно до Рiшення емiсiї облiгацiй. Сума виплаченого процентнтого доходу у звiтному перiодi склала 1 784 539,03 грн. 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 

"ВЕРОНА" здiйснює свою дiяльнiстьвiдповiдно до чинного законодавства України, а також 

Статуту, який є установчим документом Товариства. Статутний капiтал вiдповiдно до Статуту 

Товариства оголошений у розмiрi 5 100 000,00 грн. (П'ять мiльйонiв сто тисяч грн. 00 коп.).  

Товариство створене з метою отримання прибутку шляхом здiйснення виробництва, 

торговельної та посередницької дiяльностi, виконання робiт та надання фiнансових послуг, 

здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi.  

 

Предметом дiяльностi Товариства є будь-якi види господарської (економiчної) дiяльностi, що не 

забороненi чинним законодавством України. Види дiяльностi, якi вiдповiдно до чинного 

законодавства України потребують спецiального дозволу (лiцензiї), здiйснюються пiсля 

отримання вiдповiдного дозволу (лiцензiї), у встановленому законодавством порядку. 

 

Основнi напрями дiяльностi Товариства визначаються Загальними зборами Учасникiв 

Товариства. 

 

Станом на 31.12.2021, учасниками Товариства являються наступнi особи: 

 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД "КУБ IНВЕСТ", Код ЄДРПОУ:41991787, Країна 

резидентства: Україна, Мiсцезнаходження: Україна, 01024, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ 

БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 7/14, примiщення 182, Розмiр частки засновника (учасника): 

2560200,00 

 

ТIТАМИР ЕВЕЛIНА СЕРГIЇВНА, Країна громадянства: Україна, Мiсцезнаходження: Україна, 

03151, мiсто Київ, ВУЛИЦЯ СМIЛЯНСЬКА, будинок 15, квартира 158, Розмiр частки 

засновника (учасника): 504900,00 

 

ПОЛТЄВ АНТОН ЕДУАРДОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Мiсцезнаходження: Україна, 

04211, мiсто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛIНГРАДА, будинок 2-Г, корпус 1, квартира 111, 

Розмiр частки засновника (учасника): 504900,00 

 

ХЛЕБНIКОВА ОЛЬГА IВАНIВНА, Країна громадянства: Україна, Мiсцезнаходження: Україна, 

Луганська обл., мiсто Луганськ, Лєвчєнко квартал, будинок 3, квартира 44, Розмiр частки 

засновника (учасника): 459000,00 

 

ТОНКАЛЬ АНДРIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Мiсцезнаходження: 

Україна, 03151, мiсто Київ, вул.Донецька, будинок 35, квартира 102, Розмiр частки засновника 

(учасника): 153000,00 

 

БЛУДОВА ГАННА ОЛЕКСАНДРIВНА, Країна громадянства: Україна, Мiсцезнаходження: 

Україна, 91024, Луганська обл., мiсто Луганськ, Ватутiна квартал, будинок 26, квартира 61, 

Розмiр частки засновника (учасника): 459000,00 

 

БЛУДОВ ПАВЛО ДМИТРIЙОВИЧ, Країна громадянства: Україна, Мiсцезнаходження: Україна, 

91024, Луганська обл., мiсто Луганськ, Ватутiна квартал, будинок 26, квартира 61, Розмiр частки 

засновника (учасника): 459000,00 

 

Кiнцевий бенефiцiарний власник : 

 



Тiтамир Арсенiй Олегович, Країна громадянства : Україна, Мiсцезнаходження : Україна, 03035, 

мiсто Київ, вул.Липкiвського Василя Митрополита, будинок 26, квартира 88.Тип бенефiцiарного 

володiння: Непрямий вирiшальний вплив через АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

"КУБ IНВЕСТ", 41991787 

 

Вiдсоток частки статутного капiталу або вiдсоток права голосу: 34.24 

Основними принципами дiяльностi та основними  цiнностями Емiтента є : 

клiєнтоорiєнтованiсть, прозорiсть, постiйний розвиток та вдосконалення.  

Дiяльнiсть Емiтента базується на наступних принципах:  

1. Прозора структура власностi та склад бенефiцiарiв;  

2. Забезпечення учасникам Товариства реальної можливостi здiйснювати свої права, пов'язанi з 

участю у Товариствi.  

3. Здiйснення Загальними зборами учасникiв стратегiчно їкоординацi їдiяльностi Товариства, 

забезпечення ефективностi контролю з їх боку за дiяльнiстю Директора. Запровадження правил 

ефективного менеджменту та належного контролю.  

4. Здiйснення Директором виваженого, сумлiнного та ефективного керiвництва поточною 

дiяльнiстю.  

5. Забезпечення ефективного контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства та управлiння 

ризиками.  

6. Безперервнiсть вдосконалення Товариства.  

7. Рiвновага впливу та балансу iнтересiв учасникiв корпоративних вiдносин;  

8. Своєчасне розкриття повної та достовiрної iнформацiї про Товариство, в тому числi про його 

фiнансовий стан, економiчнi показники, значнi подiї, структуру власностi та управлiння з метою 

забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень учасниками та клiєнтами Товариства;  

9. Прозорiсть дiяльностi Товариства;  

10. Визначення стратегiчних цiлей Товариства та контроль за їх реалiзацiєю;  

11. Впровадження якiсної та ефективної системи управлiння Товариством;  

12. Визначення стандартiв, правил та норм поведiнки для всiх працiвникiв Товариства, повага до 

iнтересiв партнерiв та клiєнтiв, дотримання норм професiйної та моральної етики  

13. Ефективне управлiння ризиками на якi наражається Товариство у процесi його дiяльностi. 

14.Повага прав та врахування законних iнтересiв Учасникiв Товариства та iншихзаiнтересованих 

осiб (працiвникiв, кредиторiв, державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування тощо). 

 

Дiяльнiсть органiв управлiння Емiтента. Протягом 4 кварталу 2021 року Директор проводив 

свою дiяльнiсть вiдповiдно до вимог Статуту Товариства, чинних законодавчих та iнших 

нормативних актiв України. 

 

Оцiнка ризикiв та систем управлiння ними. При оцiнцi ризикiв Товариство дотримується вимог 

НБУ. Система оцiнки ризиками основана на бухгалтерських даних та на оцiнцi майна. 

Управлiння ризиками здiйснюється директором Товариства та вiдповiдальним по фiнансовому 

монiторингу. Керiвництво Товариства володiє джерелами iнформацiї щодо ринкових ризикiв i 

вирiшує напрямки проведення активних операцiй. 

 

Процентний ризик. Товариство не має значного процентного ризику у зв'язку з тим, що 

бiльшiсть фiнансових iнструментiв є короткостроковими. 

 

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi виникає при загальному фiнансуваннi дiяльностi 

Товариства i при управлiннi позицiями. Вiн включає як ризик неможливостi фiнансування 

активiв в належнi термiни i по належних ставках, так i ризик неможливостi лiквiдацiї активу за 

прийнятною цiною i у вiдповiднi термiни. 



 

Отримання коштiв вiдбувається шляхом використовування рiзних iнструментiв, включаючи 

збiльшення складеного капiталу, формування резервного фонду, завдяки цьому послаблюється 

залежнiсть вiд одного джерела фiнансування, що як правило, зменшує вартiсть засобiв. Ризик 

лiквiдностi помiрний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


