Титульний аркуш
27.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 27/04-01
(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).
Генеральний директор
(посада)

Назарук А.Г.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕНСЬКИЙ
НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 43584706
4. Місцезнаходження: 33028, Рівненська обл., м. Рiвне, вул. Симона Петлюри, буд. 35
5. Міжміський код, телефон та факс: +38 (097) 055-05-50,
6. Адреса електронної пошти: rfcveres@icloud.com
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 23.04.2021, протокол №1 рiчних загальних
зборiв акцiонерiв
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації
від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа
"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

https://nkveres.com/aktsioneram

27.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції,
для якої використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних
з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими
стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
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 емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
Iнформаацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi не надається, тому що
Товариство не має лiцензiй.
Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах не надається, тому що Товариство
не є учасником в iнших юридичних особах.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не робить
рейтингової оцiнки.
Iнформацiя про нявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента
не надається, тому що Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв.
Iнформацiя щодо судових справ емiтента не надається, тому що судовi справи вiдсутнi.
Iнформацiя про штрафнi санкцiї щодо емiтента не надається, тому що у звiтному перiодi
штрафних санкцiй не було.
Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, Iнформацiя про змiну осiб,
яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою,
меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та Iнформацiя про змiну осiб, якi є

власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного
товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй не надаються, тому що у звiтному перiодi таких змiн не було.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента, iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом та
iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надаються, тому що Товариство не випускало
облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що
Товариство не випускало боргових цiнних паперiв.
Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається,
тому що Товариство не придбавало власнi акцiї протягом звiтного перiоду.
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 пiдприємств.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого
емiтента не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв крiм акцiй.
Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка
розмiру статутного капiталу такого емiтента не надається, тому що працiвники не володiють
акцiями Товариства.
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 таких обмежень немає.
Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому
що Товариство не приймало рiшення про виплату дивiдендiв.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надаються, тому що Товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв та Iнформацiя про вчинення
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надаються, тому що у звiтному перiодi
такi правочини не вчинялися та рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв не приймалося.
Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю,
та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть не надається, тому що правочини,
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не вчинялися.
Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками)
такого емiтента, яка наявна в емiтента та Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини,
умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не
надаються, тому що такi договори вiдсутнi.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ
"ВЕРЕС"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "РНК "ВЕРЕС"
3. Дата проведення державної реєстрації
03.04.2020
4. Територія (область)
Рівненська обл.
5. Статутний капітал (грн)
6000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
16
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
93.12 - Дiяльнiсть спортивних клубiв
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168
2) IBAN
UA883281680000026009000004913
3) поточний рахунок
UA883281680000026009000004913
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
, МФО
5) IBAN
6) поточний рахунок
13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)
Дата призначення
особи на посаду
корпоративного
секретаря
1
07.04.2020

Опис

Прізвище, ім'я, по батькові особи,
Контактні дані (телефон та адреса
призначеної на посаду корпоративного
електронної пошти
секретаря
корпоративного секретаря)
2

3
+380(97)055-05-50,
Корж Вадим Iванович
vadym.korzh@gmail.com
Досвiд роботи корпоративного секретаря з квiтня 2020 року.
Функцiональнi обов'язки визначенi положенням про корпоративного
секретаря.
До компетенцiї корпоративного секретаря належить: 1) вивчення iснуючих
практик корпоративного управлiння. Подання Наглядовiй радi пропозицiй
щодо впровадження практик корпоративного управлiння в Товариствi; 2)

здiйснення монiторингу вiдповiдностi статуту Товариства та його внутрiшнiх
положень вимогам законодавства України та їх взаємної узгодженостi.
Подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо усунення виявлених недолiкiв та
невiдповiдностей в статутi Товариства та його внутрiшнiх положень; 3)
прийняття участi у розробцi проектiв статуту, внутрiшнiх положень та iнших
внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, а також змiн та доповнень до
них; 4) здiйснення монiторингу за дотриманням органами управлiння
внутрiшнiх корпоративних процедур, передбачених законодавством України,
статутом Товариства, його внутрiшнiми положеннями, iншими внутрiшнiми
документами та рiшеннями органiв управлiння Товариства. Iнформування
Наглядової ради про виявленi недолiки та порушення. Подання Наглядовiй
радi пропозицiй щодо удосконалення внутрiшнiх корпоративних процедур,
перерозподiлу функцiй та повноважень органiв управлiння та контролю
Товариства; 5) забезпечення обмiну iнформацiєю мiж органами управлiння
Товариства, а також мiж Товариством та акцiонерами, iншими,
заiнтересованими у дiяльностi Товариства особами та iнвесторами згiдно з
встановленими Товариством процедурами щодо надання iнформацiї; 6)
складення списку осiб, якi володiють або можуть отримати доступ до
iнсайдерської iнформацiї, роз'яснення таким особам їх обов'язкiв щодо
нерозголошення та вiдповiдальностi за розголошення iнсайдерської
iнформацiї; 7) складання та пiдтримання в актуальному станi перелiку
афiлiйованих осiб Товариства; 8) забезпечення взаємодiї з професiйними
учасниками депозитарної системи України щодо ведення облiку цiнних
паперiв Товариства; 9) забезпечення взаємодiї Товариства iз фондовою
бiржею, до бiржового списку якої включенi цiннi папери Товариства;
10) координацiя роботи органiв управлiння та вiдповiдних структурних
пiдроздiлiв Товариства пiд час виплати Товариством доходiв за випущеними
цiнними паперами, емiсiї цiнних паперiв, викупу (в тому числi, обов'язкового
викупу) та продажу цiнних паперiв Товариства, iнших операцiй iз цiнними
паперами Товариства та корпоративних подiй; 11) забезпечення, в межах
компетенцiї, взаємодiї органiв управлiння та вiдповiдних структурних
пiдроздiлiв Товариства пiд час проведення перевiрок Товариства
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку,
Антимонопольним комiтетом України, представлення iнтересiв Товариства
при розглядi справ щодо правопорушень на ринку цiнних паперiв та у сферi
корпоративного управлiння, порушених Нацiональною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку; 12) пiдготовка проекту рiшення Наглядової ради
про скликання загальних зборiв Товариства та проекту їх порядку денного; 13)
забезпечення у порядку, передбаченому законодавством України, статутом та
положенням про загальнi збори Товариства, персонального повiдомлення
акцiонерiв та оприлюднення повiдомлення про проведення загальних зборiв
Товариства; повiдомлення про проведення загальних зборiв Товариства осiб,
якi не є акцiонерами, але участь яких в загальних зборах Товариства є
необхiдною; 14) координацiя пiдготовки проектiв рiшень, матерiалiв та
документiв щодо питань порядку денного загальних зборiв Товариства; 15)
забезпечення процесу ознайомлення акцiонерiв (їх представникiв) та
посадових осiб Товариства з матерiалами та документами щодо питань
порядку денного загальних зборiв Товариства у порядку, передбаченому
законодавством України, статутом та положенням про загальнi збори
Товариства; 16) узагальнення та внесення на розгляд Наглядовiй радi
пропозицiй акцiонерiв щодо питань порядку денного загальних зборiв
Товариства, проектiв рiшень та кандидатiв до складу органiв управлiння; 17)
розроблення та надання Наглядовiй радi для затвердження зразкiв бюлетенiв
для голосування на загальних зборах Товариства, забезпечення їх друку та
належне зберiгання до початку проведення загальних зборiв Товариства; 18)

органiзацiя технiчного супроводу проведення загальних зборiв Товариства, в
тому числi вiдео- та аудiозапису; 19) контроль за роботою реєстрацiйної
комiсiї загальних зборiв Товариства з метою недопущення порушення прав
акцiонерiв пiд час здiйснення реєстрацiї для участi у загальних зборах
Товариства; 20) забезпечення взаємодiї посадових осiб Товариства, голови
загальних зборiв Товариства, членiв лiчильної комiсiй з представниками
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та акцiонерiв, пiд
час здiйснення ними нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням
загальних зборiв Товариства, голосуванням та пiдбиттям пiдсумкiв; 21)
надання консультацiй особам, якi присутнi на загальних зборах Товариства та
акцiонерам, якi беруть участь у загальних зборах Товариства, щодо порядку
проведення загальних зборiв Товариства; 22) складання протоколу загальних
зборiв Товариства; 24) здiйснення контролю за повнотою та правильнiстю
оформлення документiв, що складаються реєстрацiйною та лiчильною
комiсiями, та iнших документiв, пов'язаних з проведенням загальних зборiв
Товариства, опечатуванням бюлетенiв для голосування. Забезпечення
передачi документiв та матерiалiв, що стосуються органiзацiї, скликання та
проведення загальних зборiв Товариства, виконавчому органу Товариства для
їх зберiгання;
25) забезпечення повiдомлення акцiонерiв та iнших зацiкавлених осiб, у
порядку, передбаченому законодавством України, статутом та положенням
про загальнi збори Товариства, про пiдсумки голосування на загальних зборах
Товариства; 26) забезпечення отримання членами Наглядової ради iнформацiї,
необхiдної для виконання ними своїх посадових обов'язкiв; 27) ознайомлення
новообраних членiв Наглядової ради з встановленим порядком роботи органiв
управлiння Товариства; 28) органiзацiя проведення навчання та пiдвищення
квалiфiкацiї членiв Наглядової ради; 29) забезпечення пiдготовки та
проведення у порядку, передбаченому законодавством України, статутом та
положенням про Наглядову раду, засiдань Наглядової ради, в тому числi у
формi заочного опитування; 30) ведення та оформлення протоколiв засiдань
Наглядової ради, забезпечення контролю за виконанням рiшень Наглядової
ради; 31) надання Наглядовiй радi iнформацiї щодо виконання або
невиконання прийнятих нею рiшень, а також про виявленi порушення,
допущенi при їх виконаннi; 32) органiзацiя процесу самооцiнки Наглядової
ради та її членiв, проведення пiдготовки опитувальних листiв, оброблення та
узагальнення даних, надання iнформацiї про результати самооцiнки
Наглядовiй радi; 33) здiйснення iнформацiйної та органiзацiйної пiдтримки
дiяльностi комiтетiв Наглядової ради (у разi їх створення); 34) забезпечення
пiдготовки та розкриття у встановленому порядку особливої та регулярної
iнформацiї; 35) органiзацiя пiдготовки публiчної iнформацiї та забезпечення її
оприлюднення на власному веб-сайтi Товариства; 36) ведення облiку скарг та
звернень акцiонерiв, направлення їх для розгляду органами управлiння, а
також посадовими особами Товариства, забезпечення їх належного розгляду,
реагування та вчасного направлення вiдповiдей; 37) надання акцiонерам
Товариства роз'яснень щодо їх прав та обов'язкiв, передбачених чинним
законодавством України; 38) вжиття заходiв для попередження порушень прав
акцiонерiв та прийняття участi у розв'язаннi спорiв, якi виникають у зв'язку з
порушенням прав акцiонерiв Товариством, його органами та посадовими
особами; 39) вжиття, в межах компетенцiї, заходiв для попередження
виникнення корпоративних конфлiктiв; 40) надання в межах компетенцiї
iнформацiї про дiяльнiсть Товариства особам, до обов'язкiв яких входить
пiдтримка позитивного iмiджу Товариства; 41) прийняття участi у розв'язаннi
iнших питань, пов'язаних з корпоративним управлiнням в Товариствi.
Корпоративний секретар є посадовою особою вiдповiдно до статуту
Товариства та Положення про корпоративного секретаря.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Попереднє мiсце роботи - начальник юридичного вiддiлу ТОВ "Сiверська
ТЕС" (основне мiсце роботи).

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Товариство новостворене, дата державної реєстрацiї 03.04.2020 р., тому iнформацiя щодо змiн в
органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв вiдсутня.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 12, середня
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 4,
чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) 0.
Фонд оплати працi - 2 403 053,10 грн. Товариство створене 03.04.2020 р. тому факти змiни
розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року
вiдсутнi.
Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним
потребам емiтента, вiдсутня.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товарство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Товариство не
проводить.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiї осiб у звiтному перiодi не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Суттєвi положення облiкової полiтики
1. Основи оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi та справедливої вартостi або
амортизацiйної собiвартостi окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9

"Фiнансовi iнструменти". Оцiнка справедливої вартостi здiйснюється з використанням методiв
оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених МСФЗ 13 "Оцiнки за справедливою вартiстю". Такi
методи оцiнки включають використання справедливої вартостi як цiни, яка була б отримана за
продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками
ринку на дату оцiнки. Зокрема, даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за
характером iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення
справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань
визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
Основи облiкової полiтики та складання звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у вiдповiдностi з основними якiсними
характеристиками, визначеними Принципами пiдготовки фiнансової звiтностi та МСБО 1:
зрозумiлiсть;
доречнiсть (суттєвiсть);
достовiрнiсть (правдиве уявлення, переважання сутностi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть,
повнота);
порiвняннiсть.
При виборi i застосуваннi облiкових полiтик Товариство керується вiдповiдними стандартами та
iнтерпретацiями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених Радою з МСФЗ. За
вiдсутностi конкретних стандартiв та iнтерпретацiй, керiвництво Товариства самостiйно
розробляє облiкову полiтику та забезпечує її застосування таким чином, щоб iнформацiя, яка
надається у фiнансовiй звiтностi, вiдповiдала концепцiї, принципам, якiсним характеристикам та
iншим вимогам МСФЗ.
Облiкова полiтика, прийнята для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ,
затверджується наказом Директора Товариства.
Облiкова полiтика не пiдлягає змiнi, за винятком таких випадкiв: змiни облiкової полiтики
вимагають стандарти МСФЗ ;
змiна облiкової полiтики призведе до того, що у фiнансовiй звiтностi буде представлена
бiльш надiйна i доречна iнформацiя.
У разi опублiкування нового стандарту МСФЗ, змiни облiкових полiтик здiйснюються у
вiдповiдностi з його перехiдними положеннями. Якщо новий стандарт не мiстить перехiдних
положень або перегляд облiкової полiтики здiйснюється добровiльно, то змiна застосовується
перспективно.
Змiни, що вносяться до тексту Положення про облiкову полiтику Товариства, затверджуються
Директором.
Вiдповiдальнiсть за дотримання облiкової полiтики покладається на Головного бухгалтера
Товариства.
На представникiв централiзованої бухгалтерiї покладено наступнi обов'язки:
Органiзацiю, ведення та контроль за веденням бухгалтерського, податкового та управлiнського
(внутрiшньогосподарського) облiкiв;
Забезпечення дотримання в Товариствi єдиних методологiчних принципiв бухгалтерського та
податкового облiкiв, складання й подання в зазначений термiн фiнансової звiтностi на пiдставi
ведення бухгалтерського облiку, складеної на основi журнально-ордерної форми
бухгалтерського облiку з використанням програми, з необхiдними додатковими регiстрами
синтетичного облiку для забезпечення можливостi нагромадження звiтних даних;
Контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх фiнансово-господарських
операцiй, якi проводяться пiд час здiйснення господарської дiяльностi;
Перевiрку правильностi складання первинних документiв, на пiдставi яких в бухгалтерському та
податковому облiках вiдображаються господарськi операцiї;
Контроль за правильнiстю складання первинних документiв працiвниками Товариства, на яких
покладено обов'язки складати вiдповiднi первиннi документи;

Розробку та запровадження системи управлiнського (внутрiшньогосподарського) облiку;
Складання фiнансової, податкової, статистичної та iншої звiтностi;
Брати участь в оформленнi матерiалiв, якi пов'язанi з виявленням нестач вiд втрат, крадiжок та
псування майна Товариства;
Забезпечувати здiйснення перевiрки стану бухгалтерського та податкового облiку Товариства
аудиторськими компанiями та проведення перевiрок контролюючими органами.
Iншi обов'язки, що передбаченi внутрiшнiми нормативними документами Товариства та дiючим
законодавством України.
При складаннi фiнансової звiтностi суттєвою iнформацiєю визнано iнформацiю, вiдсутнiсть якої
в фiнансовому звiтi i примiтках до нього може вплинути на рiшення його користувачiв.
Активи - теперiшнiй економiчний ресурс, що контролюється суб'єктом господарювання
внаслiдок минулих подiй.
Економiчний ресурс - право, що має потенцiал створення економiчних вигiд.
Зобов'язання - теперiшнiй обов'язок суб'єкта господарювання передати економiчний ресурс
унаслiдок минулих подiй.
Капiтал - залишкова частка в активах Товариства пiсля вирахування всiх її зобов'язань.
Дохiд - збiльшення активiв або зменшення зобов'язань, наслiдком якого є зростання власного
капiталу, крiм як унаслiдок здiйснення внескiв держателями вимог до власного капiталу.
Товариство визнає дохiд у сумi, на яку вона має право виставити рахунок.
Витрати - зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, наслiдком якого є зменшення власного
капiталу, крiм як унаслiдок здiйснення розподiлу держателiв вимог до власного капiталу.
Визнанням у фiнансовiй звiтностi пiдлягають тi елементи, якi:
вiдповiдають визначенням одного з елементiв;
вiдповiдають критерiям визнання.
Критерiї визнання:
а) iснує iмовiрнiсть того, що в майбутньому пiдприємство одержить економiчнi вигоди,
пов'язанi з цим активом;
б) вартiсть активу для пiдприємства можна вiрогiдно оцiнити.
Вважати всi активи, якi перебувають у власностi Товариства, контрольованими i достовiрно
оцiненими на пiдставi первинної вартостi, зазначеної в первинних документах на момент їх
визнання.
Також вважати активами тi об'єкти, якi не використовуються в основнiй дiяльностi, але вiд яких
очiкується отримання економiчних вигiд у разi їх реалiзацiї третiм особам.
Об'єкти, якi не визнаються активами, затверджуються спецiальним розпорядженням Директора
Товариства.
Основною базисної оцiнкою для елементiв фiнансової звiтностi, якщо не передбачено окремими
МСФЗ, вважається iсторична вартiсть (собiвартiсть).
Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших
подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей,
для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
Форма та назви фiнансових звiтiв
Склад комплекту фiнансових звiтiв та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають
вимогам, встановленим МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв", НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до
фiнансової звiтностi".
Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Згiдно МСФЗ та НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у
прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi
реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини
собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Представлення
грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв здiйснюється iз

застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи
надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi види
грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв
Товариства.
3. Необоротнi активи
Основнi засоби Товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до
МСБО 16 "Основнi засоби".
Основнi засоби - це матерiальнi об'єкти, що їх:
а) утримують для використання при постачаннi товарiв та наданнi послуг ;
б) використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного року i вартiсть якого бiльше
20 000 гривень.
Розмежувальним критерiєм для вiднесення активу до групи iншi основнi засоби (малоцiннi
необоротнi матерiальнi активи) та iншi основнi засоби (бiблiотечнi фонди) вважається строк
корисного використання бiльше одного року та вартiсть менше 20 000 гривень.
Товариство визначає наступнi групи основних засобiв:
будiвлi та споруди;
передавальнi пристрої;
машини та обладнання;
транспортнi засоби;
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
iншi основнi засоби;
iншi основнi засоби (малоцiннi необоротнi матерiальнi активи);
iншi основнi засоби (бiблiотечнi фонди);
основнi засоби не готовi до експлуатацiї (незавершенi капiтальнi iнвестицiї).
Основнi засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з декiлькох
компонентiв, що мають рiзнi термiни корисної експлуатацiї чи тих, що приносять вигоду
Товариству рiзними способами (що у свою чергу вимагає застосування по вiдношенню до них
рiзних норм i методiв амортизацiї), враховуються окремо.
Первiсно
об'єкти
основних
засобiв,
якi
вiдповiдають критерiям визнання
активу, вiдображаються за їх собiвартiстю. Пiсля визнання активом, об'єкти основних
засобiв облiковуються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi
накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Собiвартiсть об'єктiв основних засобiв складається з:
а) цiни його придбання, включаючи iмпортнi мита та невiдшкодованi податки на придбання
пiсля вирахування торговельних знижок та цiнових знижок;
б) будь-яких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та
приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським
персоналом;
в) первiсної попередньої оцiнки витрат на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення
територiї, на якiй вiн розташований, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або
коли купує цей об'єкт, або коли використовує його протягом певного перiоду з метою, яка
вiдрiзняється вiд виробництва запасiв протягом цього перiоду.
Собiвартiсть об'єктiв основних засобiв, утримуваних орендарем за угодою про фiнансову
оренду, визначається згiдно з МСФЗ 16 "Оренда". У випадку оренди основних засобiв термiном
до 12 мiсяцiв МСФЗ 16 "Оренда" не застосовується.
Лiквiдацiйна вартiсть - це сума коштiв, яку Товариство очiкує отримати за актив при його
вибуттi пiсля закiнчення строку його корисного використання, за вирахуванням витрат на його
вибуття. Лiквiдацiйну вартiсть Товариство встановлює на кожний об'єкт основних засобiв при
зарахуваннi його на баланс.
Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначається, виходячи з очiкуваної корисностi
активу.

Товариство визначає термiни корисного використання по групам основних засобiв:
будiвлi та споруди - 240 мiс;
передавальнi пристрої- 120 мiс;
машини та обладнання - 60 мiс;
транспортнi засоби - 60 мiс;
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 48 мiс ;
iншi основнi засоби - 60 мiс;
iншi основнi засоби (малоцiннi необоротнi матерiальнi активи) - 24 мiс;
iншi основнi засоби (бiблiотечнi фонди);
основнi засоби не готовi до експлуатацiї (незавершенi капiтальнi iнвестицiї).
Цей строк може переглядатися у разi економiчної доцiльностi. Строк корисного використання
об'єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється рiвним термiну дiї договору
лiзингу (термiну сплати лiзингових платежiв).
Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводити прямолiнiйним способом
виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизацiї
основних засобiв починається з дати готовностi основного засобу до експлуатацiї.
Амортизацiю активу припиняти на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої
актив класифiкують як утримуваний для продажу (або включають до лiквiдацiйної групи, яку
класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для
продажу, та припинена дiяльнiсть", або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати в
перiодi їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень основних засобiв
капiталiзуються. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв
виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової
вартостi складного об'єкта, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого
компонента.
У разi наявностi факторiв знецiнення активiв вiдображати основнi засоби за мiнусом збиткiв вiд
знецiнення згiдно з МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв".
Основнi засоби, що призначенi для продажу та вiдповiдають критерiям визнання, облiковуються
вiдповiдно до МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть".
4. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Товариства враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно
МСБО 38 "Нематерiальнi активи".
Нематерiальними активами визнавати контрольованi товариством немонетарнi активи, якi не
мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд товариства i
використовуються товариством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для
надання фiнансових послуг.
Товариство облiковує нематерiальнi активи окремою групою у складi необоротних активiв. До
нематерiальних активiв вiдносяться:
розробка та запровадження нових технологiй i систем,
лiцензiї,
iнтелектуальна та промислова власнiсть (технiчнi знання, отриманi в результатi дослiдних
робiт),
торговi марки,
комп'ютерне програмне забезпечення,
патенти, авторськi права,
права користування майном,
права користування природними ресурсами,
iншi нематерiальнi активи (придбання реєстрацiї гравцiв, гравцi на умовах оренди(опцiону),
права на гравцiв (футболiстiв), якi придбаються на ринку трансферiв та iн) .
Нематерiальнi активи первiсно оцiнюють за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в

себе вартiсть придбання i витрати, пов'язанi пiдготовкою цього активу для використання за
призначенням. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за їх
собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених
збиткiв вiд зменшення корисностi, крiм прав на гравцiв (футболiстiв), що придбаються на ринку
трансферiв, якi Товариство оцiнює за моделлю переоцiнки, що будується на показниках
результативностi гравцiв. При використаннi моделi переоцiнки нематерiальнi активи
облiковуються за переоцiненою вартiстю, яка є їх справедливою вартiстю на дату переоцiнки.
Переоцiнка прав на гравцiв (футболiстiв), що придбаються на ринку трансферiв повинна
здiйснюватися протягом наступного кварталу пiсля закiнчення iгрового сезону. Оцiнка
справедливої вартостi проводиться зовнiшнiм незалежним професiйним оцiнювачем.
Витрати на придбання окремо придбаного нематерiального активу мiстять:
а) цiну його придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодованi податки на придбання
пiсля вирахування торгiвельних та iнших знижок;
б) будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для використання
за призначенням.
Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу,
якщо:
iснує ймовiрнiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх
економiчних вигiд, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень ефективностi; - цi витрати
можна достовiрно оцiнити та вiднести до вiдповiдного активу.
Якщо наступнi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку оцiненої
ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду.
Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного строку їх
використання, але не бiльше 10 рокiв. Нарахування амортизацiї починається з моменту коли цей
нематерiальний актив знаходиться у мiсцi та у станi, необхiдному для його використання у
спосiб передбачений комiсiєю.
Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх
зарахуваннi на облiк iнвентаризацiйною комiсiєю, призначеною Директором Товариства,
виходячи з очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень щодо строкiв
використання або iнших факторiв, строкiв використання подiбних активiв, затверджених
Директором Товариства.
Строк корисної експлуатацiї нематерiального активу, який походить вiд договiрних чи iнших
юридичних прав, не повинен перевищувати перiод чинностi договiрних або iнших юридичних
прав, але може бути коротшим вiд термiну їх чинностi залежно вiд перiоду, протягом якого
суб'єкт господарювання очiкує використовувати цей актив.
Якщо договiрнi або iншi юридичнi права надаються на обмежений строк, який може бути
подовженим, строк корисної експлуатацiї нематерiального активу має включати такi перiоди
(перiод) поновлення, тiльки якщо є свiдчення, якi пiдтверджують можливiсть поновлення
суб'єктом господарювання без суттєвих витрат.
Перiод i метод амортизацiї нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї
переглядати на кiнець кожного фiнансового року.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї (безстроковi лiцензiї) - не
амортизуються.
5. Запаси
Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснювати вiдповiдно до МСБО 2
"Запаси".
Запаси - активи, якi:
а) утримуються для продажу у звичайної дiяльностi;
б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу; або
в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi
або при наданнi послуг.

Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнається їх найменування.
Облiк запасiв ведеться у натуральному та грошовому вимiрниках.
Запаси вiдображуються у фiнансовiй звiтностi за найменшою з двох оцiнок: собiвартiстю або
чистою вартiстю реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, переробку та iншi витрати, що виникли
пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй
стан.
Витрати на придбання:
цiна закупки;
ввiзне мито та iншi податки, що не вiдшкодовуються товариству;
транспортно-заготiвельнi витрати, якi пов'язаннi з придбанням товарiв.
Чиста вартiсть реалiзацiї - це можлива цiна реалiзацiї в ходi звичайної дiяльностi Товариства за
вирахуванням розрахункових витрат по продажу.
Причинами списання запасiв до чистої вартостi реалiзацiї є:
пошкодження;
часткове або повне старiння;
зниження цiн;
При продажу або iншому вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом середньозваженої
собiвартостi.
Вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, списується з
балансу з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями
експлуатацiї вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання.
Суму транспортно-заготiвельних витрат враховуються в бухгалтерському облiку методом
прямого облiку - включати до первiсної вартостi придбаних запасiв при їх оприбуткуваннi.
Транспортно-заготiвельнi витрати, понесенi при придбаннi рiзних найменувань запасiв,
включати до первiсної вартостi таких запасiв шляхом їх розподiлу пропорцiйно вартостi
придбаних запасiв у постачальникiв.
6. Дебiторська та кредиторська заборгованiсть
Визнання, класифiкацiя та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi здiйснюється
вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання фiнансових
звiтiв", МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" та МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".
Товариство визнає дебiторську заборгованiсть у балансi, коли стає стороною контрактних
зобов'язань i внаслiдок цього має юридичне право отримувати грошовi або iншi цiнностi.
Товариство визнає кредиторську заборгованiсть у балансi, коли стає стороною контрактних
зобов'язань i внаслiдок цього має юридичний обов'язок сплатити грошовi кошти або надати
iншi цiнностi.
Дебiторська та кредиторська заборгованiсть подiляється на поточну та довгострокову.
Поточна заборгованiсть - сума дебiторської або кредиторської заборгованостi, яка буде
погашена протягом 12 мiсяцiв з дати балансу.
Довгострокова заборгованiсть - сума дебiторської або кредиторської заборгованостi фiзичних та
юридичних осiб, яка буде погашена пiсля дванадцяти мiсяцiв з дати балансу.
Товариство здiйснює переказ частини довгострокової заборгованостi до складу
короткострокової, коли за умовами договору до погашення частини суми заборгованостi
залишається менше 365 днiв.
Пiд час первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за її справедливою вартiстю
плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до фiнансового активу. Витрати за операцiєю це додатковi витрати, що безпосередньо належать до придбання або вибуття фiнансового активу
i включають, крiм iншого: винагороди агентам, консультантам, брокерам, бiржам, а також
невiдшкодованi податки та збори.
Пiсля первiсного визнання довгострокову дебiторська заборгованiсть вiдображається в балансi
за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, тобто за вартiстю

при первiсному визнаннi, мiнус виплати основної суми, плюс (або мiнус) накопичена
амортизацiя будь-якої рiзницi мiж цiєю первiсною сумою та сумою погашення iз застосуванням
методу ефективного вiдсотка та мiнус будь-яке зменшення унаслiдок зменшення корисностi або
неможливостi отримання.
Сума погашення (NPV) за ефективною ставкою відсотка розраховується за формулою:

де:
n, t — кількість періодів часу;
CF – очікувана сума погашення;
R - ставка дисконтування (ефективна ставка вiдсотку).
При застосуваннi методу ефективного вiдсотка в якостi ефективної ставки вiдсотка
використовуються ставки, котрi вiдповiдають переважаючим на ринку нормам доходу для
фiнансових iнструментiв, якi мають в основному подiбнi умови i характеристики, включаючи
кредитну якiсть iнструмента, залишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом є
фiксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якiй
здiйснюватимуться платежi.
У випадку, якщо часовi iнтервали мiж контрактними платежами не є рiвномiрними, Товариство
розраховує ставку дисконтування в розрахунку на один день та використовує в якостi кiлькостi
перiодiв платежiв кiлькiсть днiв мiж датою визнання фiнансового зобов'язання та строком його
погашення.
Оцiнка поточної дебiторської заборгованостi грунтується на первiснiй (справедливiй) вартостi,
якщо неможливо чiтко визначити термiн погашення такої заборгованостi.
Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за
сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
7. Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi iнструменти облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти:
подання" i МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти".
Пiд час первiсного визнання Товариство оцiнює фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання за
його справедливою вартiстю плюс або мiнус (у випадку фiнансового активу або фiнансового
зобов'язання, що не оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток) витрати
на операцiю, що можуть бути безпосередньо вiднесенi на придбання або випуск фiнансового
активу або фiнансового зобов'язання.
Для оцiнки фiнансового активу пiсля первiсного визнання фiнансовi активи класифiкуються за 3
категорiями:
а) фiнансовi активи, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю;
б) фiнансовi активи, оцiнюванi за справедливою вартiстю з переоцiнкою в iншому сукупному
доходi;
в) фiнансовi активи, оцiнюванi за справедливою вартiстю з переоцiнкою у прибутках та
збитках;
Облiк фiнансових iнструментiв здiйснюється в розрiзi договорiв та контрагентiв.
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного дотримання
обох зазначених нижче умов:
фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання фiнансових
активiв для одержання договiрних грошових потокiв;
договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто
виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми.

Амортизована собiвартiсть - це сума, за якою фiнансовий актив чи фiнансове зобов'язання
оцiнюється пiд час первiсного визнання з вирахуванням погашення основної суми, i з
додаванням або вирахуванням накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною
вартiстю та вартiстю при погашеннi (вiдкоригованої, у випадку фiнансових активiв, iз
урахуванням резерву пiд збитки), визначена за методом ефективного вiдсотка.
Товариство розраховує процентний дохiд шляхом застосування ефективної ставки вiдсотка до
валової балансової вартостi фiнансового активу.
Придбанi або створенi кредитно-знецiненi фiнансовi активи облiковуються iз застосуванням
ефективної ставки вiдсотка, вiдкоригованої на кредитний ризик, до собiвартостi фiнансового
активу з моменту первiсного визнання.
Фiнансовi активи, якi не є придбаними або створеними кредитно-знецiненими фiнансовими
активами, але згодом стали кредитно-знецiненими фiнансовими активами, облiковуються iз
застосуванням ефективної ставки вiдсотка до амортизованої собiвартостi фiнансового активу в
наступних звiтних перiодах.
У разi зменшення кредитного ризику за фiнансовим iнструментом, внаслiдок чого фiнансовий
актив перестає бути кредитно-знецiненим, в наступних звiтних перiодах розраховується
процентний дохiд шляхом застосування ефективної ставки вiдсотка до валової балансової
вартостi активу.
Як правило, для короткострокових фiнансових активiв, якi виникли з кредитних договорiв,
номiнальна процентна ставка є дуже близькою до ефективної процентної ставки, процентнi
доходи по таким фiнансовим активам розраховуються на пiдставi номiнальної процентної
ставки.
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi
одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом
одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв;
договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто
виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми.
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн не
оцiнюється за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний
дохiд. Однак, Товариство може на власний розсуд прийняти пiд час первiсного визнання певних
iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, якi в iншому випадку оцiнювалися б за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток, безвiдкличне рiшення про вiдображення
подальших змiн справедливої вартостi в iншому сукупному доходi.
Прибутки та збитки
Товариство на власний розсуд приймає безвiдкличне рiшення про вiдображення в iншому
сукупному доходi змiн у справедливiй вартостi iнвестицiї в iнструмент власного капiталу, що не
утримується для торгiвлi. Таке рiшення приймається на рiвнi кожного iнструмента. Вiдповiднi
суми, вiдображенi в iншому сукупному доходi, пiсля цього в прибуток або збиток не
передаються. Натомiсть Товариство може передати кумулятивний прибуток або збиток у
власному капiталi. Дивiденди на такi iнвестицiї визнаються в прибутку або збитку крiм
випадкiв, коли дивiденди явно являють собою вiдшкодування частини собiвартостi iнвестицiй.
Товариство застосовує МСБО 21 до тих фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, якi є
монетарними статтями згiдно з МСБО 21 та вираженi в iноземнiй валютi. Товариство визнає
прибуток чи збиток вiд курсових рiзниць за монетарними активами та монетарними
зобов'язаннями в прибутку або збитку. Виняток становить монетарна стаття, призначена
iнструментом хеджування в хеджуваннi грошових потокiв, хеджування чистої iнвестицiї, або
хеджуваннi справедливої вартостi iнструмента власного капiталу, щодо якого суб'єкт
господарювання прийняв рiшення про вiдображення змiн у справедливiй вартостi у складi
iншого сукупного доходу згiдно з пунктом 5.7.5 МСФЗ 9.
У цiлях визнання прибутку чи збитку вiд курсових рiзниць за МСБО 21 фiнансовий актив, що

оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, вважається монетарною
статтею. Вiдповiдно, такий фiнансовий актив вважається активом, що оцiнюється за
амортизованою собiвартiстю в iноземнiй валютi. Курсовi рiзницi за амортизованою собiвартiстю
визнаються в прибутку або збитку, а iншi змiни в балансовiй вартостi визнаються згiдно з
пунктом 5.7.10. МСФЗ 9.
Товариство може прийняти безвiдкличне рiшення про вiдображення в iншому сукупному
доходу наступних змiн у справедливiй вартостi конкретних iнвестицiй в iнструменти власного
капiталу. Така iнвестицiя не є монетарною статтею. Отже, прибуток або збиток вiдображений в
iншому сукупному доходi, включає в себе будь-яку складову, пов'язану з валютним курсом.
Класифiкацiя фiнансових зобов'язань
Товариство здiйснює класифiкацiю всiх фiнансових зобов'язань за такими категорiями:
фiнансовi зобов'язання, що в подальшому оцiнюються за амортизованою собiвартiстю;
фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
Такi зобов'язання, включаючи похiднi iнструменти, що є зобов'язаннями, надалi оцiнюються за
справедливою вартiстю.
фiнансовi зобов'язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд.
Товариство може пiд час первiсного визнання безвiдклично призначити фiнансове зобов'язання
як таке, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо це дозволено
пунктом 4.3.5 МСФЗ 9 або якщо таке рiшення забезпечує надання бiльш доречної iнформацiї
через одну з таких причин:
воно усуває або значно зменшує невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi (яку подекуди називають
"неузгодженiстю облiку"), що в iншому випадку виникла б при оцiнцi активiв або зобов'язань,
або при визнаннi прибуткiв i збиткiв за ними на рiзних основах, або
група фiнансових зобов'язань або фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань перебуває в
управлiннi, а її показники ефективностi оцiнюються на основi справедливої вартостi згiдно з
документально оформленою стратегiєю управлiння ризиком або стратегiєю iнвестування.
Припинення визнання фiнансових активiв
Товариство припиняє визнання фiнансового активу тодi, коли спливає строк дiї договiрних прав
на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу, або вiн передає фiнансовий актив i таке
передавання вiдповiдає критерiям для припинення визнання.
Товариство передає фiнансовий актив тодi, коли воно передає договiрнi права на одержання
грошових потокiв вiд такого фiнансового активу; або зберiгає за собою договiрнi права на
одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового активу, але бере на себе договiрне
зобов'язання виплачувати грошовi потоки одному або кiльком одержувачам за угодою.
Якщо Товариство зберiгає за собою договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд
фiнансового активу ("первiсний актив"), але бере на себе договiрне зобов'язання виплачувати цi
грошовi потоки одному або кiльком суб'єктам господарювання ("кiнцевi одержувачi"), то
Товариство розглядає цю операцiю як передавання фiнансового активу тодi й лише тодi, коли
виконуються всi три наведенi нижче умови.
Товариство не зобов'язане виплачувати суми кiнцевим одержувачам, якщо вiд первiсного активу
йому не надiйшли еквiвалентнi суми. Короткостроковi аванси з правом повного вiдшкодування
наданої суми з процентами, нарахованими за ринковими ставками, цю умову не порушують;
Положення договору про передавання активiв забороняють Товариству продавати первiсний
актив або надавати його в заставу, крiм його надання кiнцевим одержувачам на забезпечення
свого зобов'язання виплачувати їм грошовi потоки;
Товариство зобов'язане переказувати всi грошовi потоки, що були зiбранi ним вiд iменi кiнцевих
одержувачiв, без суттєвої затримки. Крiм того, Товариство не має права повторно iнвестувати
такi грошовi потоки, за винятком iнвестицiй грошовими коштами та їх еквiвалентами (згiдно з
визначенням, поданим у МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв") упродовж короткого
розрахункового перiоду вiд дати одержання коштiв до дати обов'язкового їх переказу кiнцевим
одержувачам iз передаванням процентiв, одержаних вiд таких iнвестицiй, на користь кiнцевих

одержувачiв.
Якщо Товариство в основному передає всi ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим активом,
то воно припиняє визнання фiнансового активу та окремо визнає як активи або зобов'язання всi
права та обов'язки, створенi або збереженi при передаваннi. Передавання ризикiв та вигод
оцiнюється шляхом порiвняння вразливостi Товариства до ризику пов'язаного з мiнливiстю сум i
строкiв чистих грошових потокiв вiд переданого активу (до та пiсля передання). Товариство в
основному зберiгає за собою всi ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим активом, якщо його
вразливiсть до мiнливостi теперiшньої вартостi майбутнiх чистих грошових потокiв вiд
фiнансового активу не зазнає значних змiн унаслiдок передавання (наприклад, через те, що
Товариство продало фiнансовий актив на умовах угоди про його зворотнiй викуп за фiксованою
цiною або за цiною продажу плюс дохiд позикодавця).
Якщо Товариство має практичну здатнiсть продати актив у цiлому незв'язанiй третiй сторонi й
має змогу втiлити цю можливiсть у життя в односторонньому порядку та без потреби у
встановленнi додаткових обмежень на передавання, то Товариство контроль за собою не
зберегло. У всiх рештi випадкiв Товариство зберiгає за собою контроль.
Припинення визнання фiнансових зобов'язань
Товариство припиняє визнання фiнансових зобов'язань тодi i тiльки тодi, коли вони погашенi,
або коли передбачений договором обов'язок виконаний, анульований, або припинений пiсля
закiнчення термiну позовної давностi.
8. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти складаються з грошових коштiв в банках, готiвки в касi i депозитiв до запитання.
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни
вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi
короткого строку погашення - не бiльше нiж три мiсяцi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складається в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є
функцiональною валютою.
Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються у
функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення
операцiї.
На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв" всi
монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi перераховуються та вiдображаються у
Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi.
Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються пiдсумовуючим пiдсумком, у
звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання
активами.
Подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх
номiнальнiй вартостi.
Подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюється за
амортизованою собiвартiстю.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi
здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України
(НБУ).
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть
бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про
лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв,
визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного
перiоду.
9. Знецiнення активiв

Товариство вiдображає активи у фiнансовiй звiтностi з урахуванням знецiнення, яке
облiковується вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв".
На дату складання фiнансової звiтностi Товариство визначає наявнiсть ознак знецiнення активiв:
зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду на iстотну величину, нiж
очiкувалося;
старiння або фiзичне пошкодження активу;
iстотнi негативнi змiни в ринковому, економiчному або правовому середовищi, у якому дiє
Товариство, що сталося протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом;
збiльшення протягом звiтного перiоду ринкових ставок вiдсотка, яке може суттєво зменшити
суму очiкуваного вiдшкодування активу;
перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю;
суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi очiкуванi змiни в
наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть Товариства.
10. Зменшення корисностi фiнансових активiв
Зменшення корисностi фiнансових iнструментiв вiдображається вiдповiдно до МСФЗ 9 в
наступному порядку.
Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом,
що оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, або за зобов'язанням iз кредитування.
Очiкуванi кредитнi збитки - це зважена за ймовiрнiстю оцiнка кредитних збиткiв (тобто
теперiшня вартiсть усiх недоотриманих сум грошових коштiв за весь очiкуваний строку дiї
фiнансового iнструмента). Недоотриманi суми грошових коштiв - це рiзниця мiж грошовими
потоками, що належать до сплати Товариству згiдно з договором, i грошовими потоками,
одержання Товариство очiкує. Оскiльки очiкуванi кредитнi збитки враховують суму i
строковiсть платежiв, кредитний збиток виникає навiть у тому разi, коли Товариство очiкує
одержання платежу в повному обсязi, але пiзнiше договiрного строку його сплати.
Кредитним збитком є теперiшня вартiсть рiзницi мiж договiрними грошовими потоками,
належними до сплати на користь Товариства за договором, i грошовими потоками, якi
Товариство очiкує одержати.
Товариство розраховує зменшення корисностi для визнання та оцiнки резерву пiд збитки за
фiнансовими активами, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд.
Проте резерв пiд збитки визнається в iншому сукупному доходi й не зменшує балансової
вартостi фiнансового активу, зазначеної у звiтi про фiнансовий стан.
Товариство оцiнює станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у
розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту,
якщо кредитний ризик за таким фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного
визнання.
Якщо станом на звiтну дату кредитний ризик за фiнансовим iнструментом не зазнав значного
зростання з моменту первiсного визнання, то Товариство оцiнює резерв пiд збитки за таким
фiнансовим iнструментом у розмiрi, що дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам.
Якщо Товариство у попередньому звiтному перiодi оцiнило резерв пiд збитки за фiнансовим
iнструментом у розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї
фiнансового iнструменту, але станом на поточну звiтну дату з'ясувало, що критерiї такого
визнання бiльше не виконуються, то Товариство оцiнює резерв пiд збитки в розмiрi, що
дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам станом на поточну звiтну дату.
Товариство визнає суму очiкуваних кредитних збиткiв (або здiйснює вiдновлення корисностi),
що є необхiдною для коригування резерву пiд збитки станом на звiтну дату, до суми, яка має
бути визнана, як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi в прибутку або збитку.
Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим
iнструментом значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки
Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику
настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового

iнструмента. Методика оцiнки змiни ризику настання дефолту затверджується Товариством i є
невiд'ємною частиною Положення про облiкову полiтику.
Методика оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим iнструментом вiдображає:
об'єктивну та зважену за ймовiрнiстю суму, визначену шляхом оцiнки певного дiапазону
можливих результатiв;
часову вартiсть грошей;
обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та
прогнози майбутнiх економiчних умов, що може бути одержана без надмiрних витрат або зусиль
станом на звiтну дату.
Оскiльки одержання обгрунтовано необхiдної та пiдтверджуваної прогнозної iнформацiї не
можливе без надмiрних витрат або зусиль, Товариство спирається лише на iнформацiю про
прострочення при визначеннi того, чи зазнав кредитний ризик значного зростання з моменту
первiсного визнання. Незважаючи на способи оцiнювання, у разi прострочення договiрних
платежiв бiльш нiж на 30 днiв приймається спростовне припущення про те, що кредитний ризик
за фiнансовим активом зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання. Товариство
може спростувати це припущення, якщо має необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що може
бути одержана без надмiрних витрат або зусиль, котра показує, що кредитний ризик iз моменту
первiсного визнання не зазнав значного зростання навiть попри те, що договiрнi платежi
прострочено бiльш нiж на 30 днiв. Якщо Товариство з'ясує, що кредитний ризик значно зрiс до
того, як договiрнi платежi було прострочено бiльш нiж на 30 днiв, то спростовне припущення не
застосовується.
Оскiльки Товариство не має обгрунтовано необхiдної та пiдтверджуваної iнформацiї, одержаної
без надмiрних витрат або зусиль з метою оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї
на iндивiдуальнiй основi, очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дiї визнаються на груповiй
основi з урахуванням усеосяжної iнформацiї про кредитний ризик.
Товариство оцiнює очiкуванi кредитнi збитки за торгiвельною дебiторською заборгованiстю,
яка, у розумiннi МСФЗ 15, не мiстить компонента фiнансування, за спрощеним пiдходом.
Спрощений пiдхiд грунтується на застосуваннi матричного методу, при якому показники
iмовiрностi дефолту боржника та очiкуваного рiвня збиткiв агрегованi у єдиний коефiцiєнт фактор збитковостi.
Визначення дефолту
При з'ясуваннi того, чи зазнав значного зростання кредитний ризик за фiнансовим iнструментом,
Товариство враховує змiну ризику настання дефолту з моменту первiсного визнання.
При визначеннi дефолту в цiлях з'ясування ризику настання дефолту Товариство застосовує
визначення дефолту, яке вiдповiдає визначенню, використовуваному в цiлях внутрiшнього
управлiння кредитним ризиком для вiдповiдного фiнансового iнструмента, а також, якщо це є
доцiльним, розглядає якiснi показники (наприклад, фiнансовi умови). Однак, при цьому
застосовується спростовне припущення про те, що дефолт настає не пiзнiше, нiж фiнансовий
актив стане простроченим на 180 днiв, якщо Товариство не має обгрунтовано необхiдної та
пiдтверджуваної iнформацiї, що доводить доцiльнiсть застосування критерiю з бiльшою
тривалiстю прострочення. Визначення дефолту, що використовується в цих цiлях,
застосовується послiдовно до всiх фiнансових iнструментiв, якщо не стане доступною
iнформацiя, яка вказує на доцiльнiсть застосування iншого визначення дефолту за конкретним
фiнансовим iнструментом.
Часова вартiсть грошей
Очiкуванi кредитнi збитки дисконтуються до звiтної дати, а не до очiкуваної дати дефолту або
якоїсь iншої дати, за ефективною ставкою вiдсотка, визначеною при первiсному визнаннi, або за
наближеною до неї ставкою. Якщо за фiнансовим iнструментом установлено змiнну ставку
вiдсотка, то очiкуванi кредитнi збитки дисконтуються з використанням ефективної ставки
вiдсотка.
У випадку придбаних або створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв очiкуванi кредитнi

збитки дисконтуються за вiдкоригованою на кредитний ризик ефективною ставкою вiдсотка,
визначеною при первiсному визнаннi.
11. Зобов'язання та забезпечення
Облiк i визнання непередбачених зобов'язань та забезпечень Товариства здiйснюється
вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи".
Зобов'язання Товариства, класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i
поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв).
Оцiнка довгострокової кредиторської заборгованостi грунтується на первiснiй (справедливiй)
вартостi.
Поточна кредиторська заборгованiсть за виключенням фiнансових зобов'язань облiковується i
вiдображається у звiтностi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi
отриманих активiв або послуг.
Товариство здiйснює переказ частини довгострокової кредиторської заборгованостi до складу
короткострокової, коли за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається
менше 365 днiв.
Забезпечення визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в минулому має юридичнi
або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде
потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю.
Товариство визнає в якостi забезпечень - забезпечення вiдпусток, якi формується щомiсячно
виходячи з фонду оплати працi наступним чином:
Забезпечення нараховується, виходячи iз заробiтної плати працiвникiв за квартал та нарахованих
на заробiтну плату страхових внескiв.
Щомiсяця працiвник накопичує 2 днi щорiчної оплачуваної вiдпустки (в т. ч., якщо працiвник
знаходився на лiкарняному).
З метою врахування пiдвищення (пониження) заробiтної плати для обчислення забезпечення,
щоквартально вiдрахування до забезпечень визначаються на останнiй робочий день кварталу.
Розрахунок вiдрахувань до забезпечень на виплату вiдпусток визначається щоквартально за
формулою:
Сума вiдрахування до забезпечень = (Фонд оплати працi + нарахування єдиного соцiального
внеску) / кiлькiсть календарних днiв у поточному мiсяцi (за виключенням святкових днiв) х 6.
Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума
включається до складу доходу звiтного перiоду.
Суми створених забезпечень визнаються витратами.
12. Умовнi зобов'язання та активи
Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя
про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя
про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
13. Винагороди працiвникам
Винагороди працiвникам Товариства враховуються як поточнi так i довгостроковi, в залежностi
вiд виду виплат вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам".
Виплати працiвникам включають:
а). короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, оплаченi щорiчнi вiдпустки та
тимчасова непрацездатнiсть, участь у розподiлi прибутку та премiї (якщо вони пiдлягають сплатi
протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду);
б). виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, такi як пенсiї, iншi види пенсiйного забезпечення,
страхування життя та медичне обслуговування по закiнченнi трудової дiяльностi;
в). iншi поточнi виплати працiвникам, включаючи додаткову вiдпустку за вислугу рокiв або
оплачувану академiчну вiдпустку, виплати з нагоди ювiлеїв чи iншi виплати за вислугу рокiв,
виплати за тривалою непрацездатнiстю, а також отримання частки прибутку, премiї та
вiдстрочену компенсацiю, якщо вони пiдлягають сплатi пiсля завершення дванадцяти мiсяцiв

пiсля закiнчення перiоду або пiзнiше;
г). виплати при звiльненнi.
У процесi господарської дiяльностi Товариство сплачує обов'язковi внески до Державного
Пенсiйного фонду за своїх працiвникiв, в розмiрi передбаченому Законодавством України.
14. Визнання доходiв i витрат
Товариство визнає дохiд вiд звичайної дiяльностi коли (або у мiру того, як) воно задовольняє
зобов'язання щодо виконання, передаючи обiцяний товар або послугу клiєнтовi. Товар вважають
переданим, коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує над ним контроль. Тобто при продажу
товару дохiд визнають тодi, коли Товариство передало контроль над товаром клiєнтовi.
Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв
визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених нижче умов:
Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на
фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи;
за Товариством не залишається нi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка
зазвичай пов'язана з правом володiння, нi контроль за проданими фiнансовими iнструментами,
iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;
суму доходу можна достовiрно оцiнити;
iснує ймовiрнiсть, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю;
можна достовiрно оцiнити витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю.
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження
коштiв i визначається в залежностi вiд ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на звiтну
дату.
Дохiд вiд фiнансової оренди вiдображається як дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв та
фiнансовий дохiд, що пiдлягає отриманню в сумi вiдсоткiв. Розподiл фiнансового доходу мiж
звiтними перiодами протягом строку оренди здiйснюється iз застосуванням графiку орендних
платежiв щомiсячно.
Дивiденди визнаються доходом в момент встановлення права на отримання коштiв.
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям
визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або
зменшення зобов'язань.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки i збитки Товариства, коли виникає зниження
майбутнiх економiчних вигiд, якi пов'язанi iз зменшенням активiв, амортизацiї чи збiльшенням
зобов'язань, якi можуть бути надiйно оцiненi, i результатом чого є зменшення чистих активiв, за
винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникiв.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки на основi прямого зв'язку мiж понесеними
витратами i доходами конкретних статей доходу за умови вiдповiдностi визначенню та
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх
економiчних вигiд або тодi i тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або
перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. Витрати визнаються у
звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнання
активу.
Коли передбачається, що економiчнi вигоди виникнуть в декiлькох звiтних перiодах, витрати
визнаються у звiтi про сукупний дохiд на основi процедури систематичного i рацiонального
розподiлу.
Витрати, пов'язанi з використанням активiв, наприклад, знос i амортизацiя, визнаються в звiтних
перiодах, в яких були отриманi економiчнi вигоди, пов'язанi з цими об'єктами.
Визначення фiнансового результату та величини нерозподiленого прибутку (непокритих
збиткiв) проводиться щоквартально.
15. Витрати з податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi

Товариства вiдповiдно до МСБО 12 "Податок на прибуток".
Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати,
складаються iз сум поточного та вiдстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк,
розрахованої за правилами податкового законодавства України.
Вiдстроченi податковi зобов'язання - суми податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi в
майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових рiзниць.
Вiдстроченi податковi активи - це суми податкiв на прибуток, що пiдлягають вiдшкодуванню в
майбутнiх перiодах вiдповiдно до:
а). тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню;
б). перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди;
в). перенесення невикористаних податкових пiльг на майбутнi перiоди.
Тимчасовi рiзницi - це рiзницi мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в звiтi про
фiнансовий стан та їх податковою базою.
Тимчасовi рiзницi можуть бути:
а). тимчасовими рiзницями, що пiдлягають оподаткуванню, є тимчасовi рiзницi, якi при
визначеннi суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв
спричиняють виникнення сум, що пiдлягають оподаткуванню, коли балансова вартiсть активу
або зобов'язання вiдшкодовується чи погашається;
б). тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню, є тимчасовi рiзницi, якi при визначеннi
суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв спричиняють
виникнення сум, що пiдлягають вирахуванню, коли балансова вартiсть активу чи зобов'язання
вiдшкодовується або погашається.
Податкова база активу або зобов'язання - це сума, яка використовується для цiлей
оподаткування цього активу або зобов'язання.
Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована в
зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у
фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi
податки на прибуток розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням балансового
методу облiку зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками, якi, як
очiкуються, будуть застосованi в перiодi, коли будуть реалiзованi активи або погашенi
зобов'язання на основi податкових ставок, що дiяли на звiтну дату, або про введення яких в дiю
в найближчому майбутньому було достовiрно вiдомо за станом на звiтну дату.
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть
того, що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдстроченi
податковi активи або якщо вони зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених
податкових зобов'язань.
При розрахунку витрат на прибуток також враховуються постiйнi податковi рiзницi- рiзниця
мiж податковим прибутком (збитком) i облiковим прибутком (збитком) за певний перiод, що
виникає в поточному перiодi та не анулюється у наступних звiтних перiодах.
16. Оренда
Товариство застосовує МСФЗ 16 "Оренда" до всiх видiв оренди, включаючи оренду активiв з
права користування в суборенду, крiм передбачених стандартом виключень.
Товариство не застосовує цей стандарт до оренди нематерiальних активiв.
Товариство не визнає оренду по договорам:
короткострокової оренди (термiн дiї якої, визначений згiдно стандарту становить не бiльше 12
мiсяцiв;
оренди, за якою базовий актив є малоцiнним (тобто базових активiв, вартiсть яких коли вони
новi, не перевищує 5000 $ США (гривневий еквiвалент по курсу НБУ на момент визнання),
навiть якщо сумарна величина таких договорiв оренди є iстотною).

У такому разi Товариство визнає оренднi платежi, як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом
строку оренди або на iншiй систематичнiй основi.
На початку дiї договору Товариство оцiнює, чи є договiр орендою або чи мiстить договiр
оренду.
Товариство проводить повторну оцiнку договору чи є договiр орендою або чи мiстить договiр
оренду, лише якщо змiнюються умови договору.
На дату початку оренди Товариство в якостi орендаря визнає актив з права користування та
орендне зобов'язання за теперiшньою вартiстю орендних платежiв, не сплачених на таку дату,
застосовуючи припустиму ставку вiдсоткiв оренди, або ставку додаткових запозичень.
Пiсля дати початку Товариство в якостi орендаря оцiнює актив з права користування,
застосовуючи модель собiвартостi з:
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв внаслiдок
зменшення корисностi; та
коригуванням на будь-яку переоцiнку орендного зобов'язання
Пiсля дати початку оренди орендар визнає у прибутку або збитку -окрiм випадкiв, коли цi
витрати включаються в балансову вартiсть iншого активу, застосовуючи iншi вiдповiднi
стандарти, такi обидвi складовi:
а ) вiдсотки за орендним зобов'язанням; та
б) змiннi оренднi платежi, не включенi в оцiнку орендного зобов'язання у тому перiодi, у
якому сталась подiя чи умови, якi спричинили здiйснення таких платежiв.
Товариство як орендодавець класифiкує кожну зi своїх оренд або як операцiйну оренду, або як
фiнансову оренду.
Класифiкацiю оренди здiйснюють на дату початку дiї оренди; повторна оцiнка здiйснюється
лише у разi модифiкацiї оренди. Змiни оцiнок (наприклад, змiни оцiнок строку економiчного
експлуатацiї або лiквiдацiйної вартостi базового активу) або змiни обставин (наприклад,
невиконання зобов'язань орендарем) не ведуть до нової класифiкацiї оренди з метою облiку.
На дату початку оренди Товариство визнає активи, утримуванi за фiнансовою орендою, у своєму
звiтi про фiнансовий стан та подає їх як дебiторську заборгованiсть за сумою, що дорiвнює
чистiй iнвестицiї в оренду.
На дату початку оренди Товариство-орендодавець щодо кожної своєї фiнансової оренди визнає
таку iнформацiю:
а) дохiд, який є справедливою вартiстю базового активу або якщо вона менша, -теперiшньою
вартiстю орендних платежiв, що нараховуються орендодавцю, дисконтованою за ринковою
ставкою вiдсотка;
б) собiвартiсть продажу, яка є собiвартiстю або балансовою вартiстю (якщо вони рiзнi)
базового активу мiнус теперiшня вартiсть негарантованої лiквiдацiйної вартостi; та
в) прибуток або збиток вiд продажу (який є рiзницею мiж доходом та собiвартiстю продажу).
Товариство-орендодавець визнає фiнансовий дохiд протягом строку оренди на основi моделi,
яка вiдображає сталу перiодичну ставку прибутковостi на чистi iнвестицiї орендодавця в оренду.
Товариство-орендодавець визнає оренднi платежi вiд операцiйної оренди як дохiд на
прямолiнiйнiй основi чи будь-якiй iншiй систематичнiй основi.
Товариство-орендодавець не визнає нiякого прибутку вiд продажу активу пiд час укладання
договору про операцiйну оренду через те, що вона не є еквiвалентом продажу.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Товариство здiйснює дiяльнiсть спортивного клубу, а саме футбольного клубу. Товариство
знаходиться на етапi становлення своєї дiяльностi, побудови спортивної, технiчної та
управлiнської iнфраструктури. Товариство здiйснює першi кроки на шляху до побудови
конкурентоздатного футбольного клубу, який в досяжному майбутньому вноситиме свiй вклад в
розвиток та популяризацiю футболу в Українi.
Дiяльнiсть Емiтента в першу чергу спрямована на побудову необхiдної iнфраструктури для
досягнення високих спортивних та економiчних результатiв. Господарська дiяльнiсть
Товариства також спрямована на спортивну пiдготовку гравцiв команди, включаючи
молодiжний та юнацькi рiвнi. Суттєвими ризиками в дiяльностi Товариства є наступнi: ризик
залучення та збереження "Людського капiталу"; ризики, пов'язанi з трансферною кампанiєю та
управлiнням контрактами гравцiв; ризик, пов'язаний з пiдвищенням конкурентного тиску з боку
провiдних футбольних клубiв; ризики, пов'язанi з управлiнням iнтелектуальною власнiстю та
брендом; ризики, пов'язанi з ринком спонсорства та реклами; ризики, пов'язанi з "Цифровими
ЗМI"; ризики, пов'язанi зi страхуванням; ризики, пов'язанi iз загальними економiчними умовами;
ризик, пов'язаний з можливим зниженням популярностi футболу; ризики, пов'язанi з
неможливiстю реалiзувати бiзнес-стратегiї та плани; сезонний характер дiяльностi; валютний
ризик; географiчний ризик; ризик лiквiдностi.
Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв:
Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим
елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності
фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові
показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль має на меті забезпечувати належне
функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і
юридичних ризиків.
Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з
якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний
моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління
ризиками.
Товариство створює комплексну, адекватну та ефективну систему управління ризиками з
урахуванням особливостей своєї діяльності, характеру та обсягів операцій, профілю ризику та
системної важливості, яка відповідає таким принципам:
- ефективність - забезпечення об'єктивної оцінки розміру ризиків та повноти заходів щодо
управління ризиками з оптимальним використанням фінансових ресурсів, персоналу та
інформаційних систем щодо управління ризиками;
- своєчасність - забезпечення своєчасного (на ранній стадії) виявлення, вимірювання,
моніторингу, контролю, звітування та пом'якшення всіх видів ризиків на всіх організаційних
рівнях;
- структурованість - чіткий розподіл функцій, обов'язків і повноважень з управління ризиками
між усіма структурними підрозділами та працівниками, та їх відповідальності згідно з таким
розподілом;
- розмежування обов'язків (відокремлення функції контролю від здійснення операцій) -

уникнення ситуації, за якої одна й та сама особа здійснює операції та виконує функції контролю;
- усебічність та комплексність - охоплення всіх видів діяльності Товариства на всіх
організаційних рівнях та в усіх його структурних підрозділах, оцінка взаємного впливу ризиків;
- пропорційність - відповідність системи управління ризиками бізнес-моделі Товариства, його
системній важливості, а також рівню складності операцій, що здійснюються Товариством;
- конфіденційність - обмеження доступу до інформації, яка має бути захищеною від
несанкціонованого ознайомлення.
Кредитний ризик – являє собою ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий
інструмент не може виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку
іншої сторони.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності клієнтів, для чого використовується будь-яка доступна інформація щодо
їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.
До заходів з мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить:
встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах
установи;
диверсифікацію структури дебіторської заборгованості установи;
аналіз платоспроможності контрагентів;
здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої
дебіторської заборгованості.
За результатами проведеного аналізу, враховуючи підходи затверджені в Товаристві у межах
системи управління ризиками, керівництво прийшло висновку, що з дати первісного визнання
(видачі позики) кредитний ризик позичальників не зазнав зростання і є низьким. Відсутні факти,
які б свідчили про ризик невиконання зобов’язань.
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює
три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик.
Метою управління ринковим ризиком є управління схильністю до ринкового ризику та контроль
за дотриманням відповідних лімітів
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають
унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони
чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи
чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції
на ринку.
Інший ціновий ризик для Товариства оцінено як низький.
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Оскільки
функціональна валюта Товариства є гривня, що схильність до валютного ризику пов'язана з
активами і зобов'язаннями, вираженими у валютах, відмінних від гривні.
Станом на 31.12.2020 року у Товариства відсутні активи та зобов’язання, виражені у валюті.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок.
Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме
як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.
Управлінський персонал Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх
максимально припустимий розмір.
Станом на 31.12.2020 у Товариства відсутні фінансові активи, які наражаються на відсотковий
ризик.
Операційний ризик контролюється через вдосконалення процедур стягнення дебіторської
заборгованості.

Юридичний ризик контролюється шляхом застосування типових форм угод з клієнтами
Товариства з метою формалізації та уникнення ситуацій, які можуть погіршити позицію
Товариства у відносинах з клієнтами.
Стратегічний ризик мінімізується шляхом щорічного перегляду та коригування стратегічного
плану Товариства з урахуванням макроекономічної ситуації в країні.
Ризик репутації контролюється в процесі постійного моніторингу ЗМІ, оцінки їх впливу на
поведінку клієнтів Товариства та своєчасних повідомлень позиції Товариства до клієнтів. Крім
того, проводиться моніторинг ринкової позиції Товариства щодо портфелів заборгованості
фізичних та юридичних осіб, рейтингу за простроченої заборгованості.
Ризик ліквідності виникає при неузгодженості термінів повернення розміщених ресурсів та
виконання зобов'язань Товариства перед кредиторами. Ринок ліквідності контролюється шляхом
укладення угод для поповнення обігових коштів і збільшення строків їх повернення.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство
аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими
активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної
діяльності.
Також, істотним фактором ризику для діяльності Товариства є поширення коронавірусної
хвороби (COVID-19). Ступінь впливу всесвітньої пандемії на світову економіку наразі є
непрогнозованим. Ступінь впливу пандемії безпосередньо на діяльність Товариства є
вирішальною, оскільки одним із основних джерел доходу Товариства на даному етапі є продаж
квитків на футбольні матчі.
Дотримання податкового законодавства України
Українське законодавство та нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші
аспекти діяльності підприємств, у тому числі валютний контроль, митні вимоги та трансфертне
ціноутворення, продовжують змінюватися. Положення законів і нормативних документів
найчастіше є нечіткими, й їхнє тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних і
державних органів та інших урядових інститутів. Випадки різних тлумачень законодавства не є
поодинокими. Керівництво вважає, що його тлумачення відповідного законодавства є
правильним, і що діяльність Товариства здійснюється в повній відповідності до законодавства, а
також що Підприємство нарахувало та сплатило всі необхідні податки.
Загалом, існує ризик того, що операції та коректність тлумачень, які не були оскаржені
регулюючими органами у минулому, будуть поставлені під сумнів у майбутньому. Однак цей
ризик суттєво зменшується з часом. Товариство визначає окремі потенційні зобов'язання,
пов'язані з оподаткуванням, нарахування яких у окремій фінансовій звітності не вимагається.
Такі потенційні податкові зобов'язання можуть виникнути і Товариство повинне буде сплатити
додаткові суми податків.
Ризик залучення та збереження "Людського капіталу".
Досягнення спортивних та економічних результатів Товариства залежить від здатності залучати
та утримувати менеджерів вищої якості, гравців, технічного та тренерського персоналу, а тому
вимагає дотримання рівня оплати праці відповідно до основних конкурентів в Україні. Для
збереження конкурентоздатності Товариству доведеться тримати високу планку заробітних
плат. Персонал Товариства може розраховувати на більший дохід від переходу в спортивний
клуб з більшою купівельною спроможністю.
Будь-яка нездатність утримувати ключових людей може негативно вплинути на перспективи
зростання Товариства. Конкуренція для талановитих гравців та персоналу є і продовжить
залишатись високою. Можливість Товариства залучати і зберігати гравців високої якості для
своєї першої команди, резервної команди та молодіжного складу, а також тренерський персонал,
має вирішальне значення для успіху Товариства в змаганнях. Це призводить до збільшення його
популярності, а отже є критичним фактором ризику для бізнесу Товариства, результатів
діяльності, фінансового стану, грошових потоків та перспектив.
На сьогоднішній день, Товариство укладає строкові трудові договори з кожним своїх ключових

співробітників з метою забезпечення їхньої лояльності на строк дії договору, збереження їх у
клубі на весь строк дії договору.
Проте, Товариство усвідомлює, що ризик збереження «людського капіталу» буде постійним
через можливі суперечки щодо контрактів, амбіції інших клубів, підвищення конкурентного
тиску.
Можливі невдачі Товариства у залученні та утриманні ключового персоналу можуть негативно
вплинути на здатність Товариства ефективно керувати і розвивати свій бізнес, що матиме
істотний негативний вплив на результати його діяльності, фінансовий стан, грошовий потік та
перспективи.
Ризики, пов'язані з трансферною кампанією та управлінням контрактами гравців.
На бізнес та фінансові показники Товариства істотно впливають транзакції, здійснені в рамках
трансферної кампанії. Непередбачена купівля гравця (наприклад, після травми іншого гравця
команди) може виявитись недостатньо ефективною. Також, є ризик неможливості оптимізувати
продуктивність команди шляхом продажу власних неефективних гравців. Такі ризики можуть
стати причиною неочікуваних надмірних витрат на нарахування заробітної плати гравців.
Емітент зіштовхується з конкуренцією з боку інших футбольних клубів з України щодо
придбання нових гравців і залучення співробітників. Інвестиції від заможних власників клубів в
Україні привели до того, що клуби із значною фінансової підтримкою власників, здатні
залучити кращих гравців і тренерський склад, які одразу підвищують результати і поліпшують
виступи цих клубів на змаганнях. Щоб залишитися конкурентоспроможним, Емітент повинен
виплачувати конкурентну заробітну плату.
Незважаючи на прийняття положень щодо фінансової чесної гри (fair play) футбольні клуби
витрачають значні суми на трансфери і зарплату гравців.
Така ситуація може вимагати від Емітента постійного залучення коштів в акціонерний капітал
для підтримки конкурентоздатності.
Трансферна вартість деяких гравців Товариства з часом може зменшитися, внаслідок чого
Товариство може нести інвестиційні збитки від продажу прав на гравців.
Оскільки, Емітент прагне залучати та утримувати гравців екстра-класу, то купівля прав на
гравців може бути здійснена на піку його трансферної вартості.
Емітент також схильний до ризику, пов'язаного з управлінням контрактами гравців і, зокрема,
до їх закінчення. Після закінчення терміну контракту гравці можуть вільно переходити до інших
клубів без будь-яких зобов'язань перед Емітентом чи компенсацій. Отже, здатність Емітента
ефективно управляти термінами дії контрактів гравців може вплинути на бізнес Емітента,
результати діяльності, фінансовий стан, рух коштів та перспективи.
Ризик, пов'язаний з підвищенням конкурентного тиску з боку провідних футбольних клубів
Значне зростання вартості транзакцій на футбольному ринку та середньої заробітної плати,
особливо щодо гравців прем’єр ліги, посилює відтік талантів до провідних клубів. Якщо ця
тенденція продовжиться, то зберегти рівновагу між спортивною конкурентоспроможністю
команди на найвищому рівні та рентабельністю бізнесу і всіх фінансових показників діяльності
Товариства буде складніше.
Тим не менше, менеджмент Товариства докладатиме значних зусиль для дотримання цього
балансу за рахунок динамічного управління активами та шляхом диверсифікації джерел доходу.
З комерційної точки зору, Товариство активно конкурує з іншими клубами в різних галузях
промисловості та на багатьох різних ринках. Емітент вважає своїми пріоритетами включаючи,
але не обмежуючись:
- інші підприємства, які шукають корпоративних спонсорських і комерційних партнерів, таких
як спортивні команди, інші розважальні заходи, телебачення та цифрові ЗМІ;
- постачальники спортивного одягу та спорядження, які шукають роздрібну продукцію, одяг та
товари можливості ліцензування;
- постачальники цифрового контенту, які шукають уваги споживача та дозвілля, доходу
рекламодавця та споживача, діяльність з електронної комерції;

- інші види телевізійних програм, які шукають доступу до мовників та доходів рекламодавців;
- альтернативні форми корпоративної гостинності та живих розваг для продажу недільних
денних квитків, інші спортивні змагання, концерти, фестивалі, театр, музей тощо.
Усі вищезазначені форми конкуренції можуть мати істотний негативний вплив на дохід
Емітента, загальний бізнес Емітента, результати діяльності, фінансові умови, грошові потоки та
перспективи.
Ризики, пов'язані з управлінням інтелектуальною власністю та брендом
Товариство докладає максимум зусиль для підвищення та зміцнення репутації і бренду. Однак,
зусиль Товариства щодо їх захисту та розбудови може виявитись недостатнім для гарантії
стабільності репутації бренду.
Цінність, сила та успішність бренду та репутації Товариства, а також збільшення його вартості,
інтелектуальна власність, безпосередньо залежать від ігрової репутації та продуктивності
Товариства та його відносини з третіми сторонами. Бренд та репутація Товариства також є
невід'ємною частиною впровадження стратегії залучення нових спонсорів. Щоб досягти успіху в
майбутньому, Товариство повинно зберігати, рости, розвивати і використовувати цінність
бренду «НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС» у всій його діяльності. Значна частина цього успіху буде
залежати від виступу команди на футбольному полі, оскільки його позиція з існуючими та
потенційними спонсорами істотно залежить від популярності Товариства як футбольного клубу.
Крім того, футбольний клуб відчуває високий ступінь висвітлення діяльності у ЗМІ.
Несприятлива гласність стосовно ефективності Товариства в змаганнях за ліги та кубки або
поведінки його гравців, службовців або вболівальників на полі та поза ним, можуть вплинути на
здатність Товариства залучати та утримувати певних спонсорів. Нездатність ефективно
реагувати на негативну публічність може суттєво погіршити бренд, імідж та репутацію
Товариства.
Крім того, події у футбольній галузі, навіть якщо вони не стосуються Товариства, можуть
негативно вплинути на його бренд або репутацію. Як результат – падіння привабливості та
лояльності спонсорів, що призведе до зменшення доходу та істотний негативний вплив на
бізнес, результати діяльності, фінансовий стан та грошовий потік. Також, в майбутньому така
ситуація потребуватиме додаткових ресурсів для відновлення бренду, іміджу та репутації
Товариства. Збереження та підвищення популярності торгової марки і репутації може вимагати
від Товариства значних інвестицій.
Як і інші футбольні клуби, Товариство уразливе до випадків порушень використання торгової
марки (наприклад, підробки та інші несанкціоновані використання його інтелектуальної
власності). Товариство прагне захистити активи своєї торгової марки. Однак, виявити всі
випадки порушення інтелектуальної власності неможливо. Товариство не може гарантувати, що
такі випадки будуть попереджені. Законодавство України в сфері захисту інтелектуальної
власності є недосконалим, що також породжує додаткові ризики.
Ризики, пов'язані з ринком спонсорства та реклами
Частина доходів Товариства надходитиме від спонсорства та реклами. Доходи від спонсорства
та реклами залежать від поточних відносин з третіми сторонами і випливають з умов угод про
спонсорство та рекламу. Доходи від спонсорства та реклами надходять від комерційних угод зі
спонсорами, які мають обмежені строки. Коли термін дії цих угод закінчується, Товариство
може не мати можливості поновити або замінити їх договорами на аналогічних або кращих
умовах, чи взагалі. Найбільш важливі комерційні контракти укладаються з представниками
різних галузей промисловості (основними напрямками є спортивний одяг та супутні аксесуари,
відеоігри), які зазвичай тривають від трьох до шести років. Виступ команди на полі та
популярність Товариства суттєво впливає на можливість поновлення або заміни цих договорів
та на здатність Товариства домовлятися про подібні або кращі умови. Крім того, деякі
спонсорські угоди передбачають грошові премії у випадку досягнення певних спортивних
результатів та зменшення відрахувань у випадку поганих результатів команди протягом сезону.
Це означає, що доходи від таких угод про спонсорство можуть зменшуватись. Коли термін дії

цих договорів закінчується або якщо вони розірвані, Товариство може не мати можливості
поновити або замінити їх контрактами на подібних або кращих умовах. Якщо Емітент не
поновить ці ключові комерційні угоди,
Товариство може відчути істотне зменшення
спонсорської допомоги та зменшення доходів від реклами. Таке зменшення може спричинити
істотний негативний вплив на загальний дохід Товариства та здатність конкурувати з іншими
футбольними клубами. Крім того, невизначена економічна ситуація в країні може істотно
вплинути на ринок спонсорських угод та реклами в цілому.
Ризики, пов'язані з "Цифровими ЗМІ"
Емітент підтримує зв'язок зі своєю базою прихильників через цифрові ЗМІ, медіа-канали,
включаючи:
веб-сайт: www.veres.rv.ua
соціальні мережі:
- www.facebook.com/veres.club
- www.instagram.com/veres.club
- www.twitter.com/veres_club
відеохостінги та мессенджери:
- www.youtube.comveresclub1957
- www.t.me/veresclub
Емітент має прийняти відповідні правила поведінки для управління відносинами зі ЗМІ.
Товариство планує залучити до своїх облікових записів в соціальних медіа понад мільйон
прихильників. Проте, майбутні доходи та потенціал, що випливають з мобільного та медіаконтентного бізнесу є невизначеними. Товариство може зіткнутися викликами, ризиками та
труднощами на цьому новому ринку, що швидко розвивається, включаючи можливість
збереження його теперішньої бази прихильників, можливості залучення нових прихильників,
покращувати вміст інформаційних каналів, ефективно отримувати доходи від взаємодії з
прихильниками через свої цифрові медіа-канали, розвивати свої цифрові медіа-канали та
керувати своїми цифровими медіа-каналами рентабельно, прибутково і надійно.
На
популярність Товариства в цифрових ЗМІ також можуть вплинути будь-які несприятливі події,
пов'язані з його ключовими гравцями, що також може мати опосередкований вплив на
популярність Товариства в соціальних мережах. Хоча Товариство зосереджено на збільшенні
абонентської бази, воно не може гарантувати, що ці зусилля будуть успішними. Нездатність
Товариства успішно використовувати свою стратегію в цифрових медіа може мати істотний
негативний вплив на його бізнес, фінансовий стан, результати діяльності, грошовий потік та
перспективи. Крім того, після поширення Інтернету та соціальних медіа, неправильне
використання таких інструментів гравцями та/або їх родичами та публікаціями третіми особами
в цілому, може мати негативний вплив на імідж Товариства, його посадових осіб, менеджерів,
гравців, і може мати негативні наслідки для фінансового становища Товариства. Незважаючи на
те, що Товариство постійно контролює всі джерела цифрових медіа, Товариство не зможе
повністю уникнути ризиків, пов'язаних з використанням цифрових медіа-каналів.
Ризики, пов’язані зі страхуванням
Емітент здійснює страхування гравців та інший персонал від випадкової смерті (включаючи
смерть природними причинами) або постійної втрати працездатності, а також травм, які можуть
закінчити кар'єру своїх гравців. Емітент також здійснює страхування, не пов'язане з гравцями,
включаючи втрату майна та збитків. Коли термін дії будь-якого зі страхових полісів
закінчується, поновлення може бути неможливим на тих самих умовах або взагалі. За таких
обставин, частина бізнесу та/або активів Емітента може бути незастрахованою піддаючи
Товариство ризику матеріальних збитків.
Ризики, пов'язані із загальними економічними умовами
Загалом, фінансовий стан Товариства, результати діяльності, грошові потоки та перспективи
знаходяться під впливом українських та глобальних економічних умов. Рівень купівельної
спроможності громадян напряму впливає на показники діяльності Товариства. Громадяни

можуть обрати дешевші розваги, або взагалі відмовитись від розваг при значному погіршенні
економічної ситуації. Те ж стосується спонсорських та рекламних доходів Товариства. Світовий
ринок капіталу зазнає нестабільності останні десять років. Економічна невизначеність може
негативно вплинути на діяльність, стратегію та перспективи Товариства, особливо з точки зору
ринку телерадіомовлення та засобів масової інформації, доходів від продажу квитків на заходи
для прихильників.
Ризик, пов'язаний з можливим зниженням популярності футболу
Товариство не може гарантувати, що футбол збереже свою світову популярність як вид спорту
разом із пов'язаними рівнями висвітлення у ЗМІ. Якщо ж таке трапиться, фінансове становище
Товариства (разом з іншими футбольними клубами) може бути значно погіршене. Цей
несприятливий ефект може бути наслідком зменшення рівня доходу в день матчу, зменшення
доходів від телерадіомовлення та прав на трансляції, зменшення доходів від спонсорства та
реклами, скорочення доходів від мерчандайзингу, зменшення вартості бренду. Будь-який з цих
наслідків або поєднання таких подій може мати істотний негативний вплив на результати
діяльності, фінансовий стан, та перспективи Товариства.
Ризики, пов'язані з неможливістю реалізувати бізнес-стратегії та плани
Товариство має ризик не реалізувати свої бізнес-стратегії та плани. Майбутні фінансові
показники, ефективність і успіх Товариства багато в чому залежать від здатності Товариства
успішно реалізовувати свої бізнес-стратегії та плани. Товариство здійснює і буде продовжувати
здійснювати різні ініціативи для вдосконалення бізнес-стратегії та планів. Проте, витрати та
інвестиції, що пов’язані з реалізацією таких стратегій, можуть виявитись значно більшими, ніж
це передбачено в даний час. Бізнес-стратегії та плани ґрунтуються на припущеннях та моделях
щодо майбутнього розвитку Товариства та ринкового середовища. Успіх Товариства залежить
від здатності Товариства фінансувати свої операції та діяльність з розвитку бізнесу, реагувати на
конкуренцію та регуляторні зміни, розуміти тенденції розвитку ринку, зберігати та залучати
висококваліфікований персонал та спонсорів. Будь-яка неспроможність розробити, переглянути
чи реалізувати бізнес-стратегії та плани своєчасно та в ефективний спосіб може негативно
вплинути на бізнес, фінансовий стан Емітента, результати діяльності, операції, грошові потоки
та перспективи.
Сезонний характер діяльності
Наші операційні результати піддаються сезонним коливанням, що негативно позначається на
проміжних фінансових результатах. Сезонність наших операційних результатів в основному
пов'язана з кількістю ігор, зіграних в кожному фінансовому періоді, і, отже, з розміром виручки
від проведення матчів і трансляцій. Внутрішні чемпіонати України мають зимову перерву і літнє
міжсезоння. Внаслідок чого є ризик певних касових розривів у грошових потоках Товариства.
Наші проміжні результати і будь-яка квартальна фінансова інформація, яку ми публікуємо, не
повинні розглядатися як показник нашої діяльності за фінансовий рік.
Валютний ризик
Валютний ризик – це ризик негативного впливу змін у валютних курсах або інших відповідних
факторів ризику на вартість активів та пасивів Товариства.
В розрахунок валютного ризику включаються Долари США та Євро. Наша операційна валюта і
валюта звітності – українська гривня. Однак деякі наші доходи та витрати визначаються в
іноземній валюті, такій як Євро та долар США. Ми можемо укладати валютні контракти з
іноземними футболістами та персоналом у майбутньому. Ми можемо розраховуватись за
трансферними контрактами в іноземній валюті. Наші фінансові результати можуть зазнавати
ризику внаслідок коливань обмінних курсів валют в майбутньому.
Вплив на капітал валютних курсів відбувається через зміни в прибутках та збитках.
Географічний ризик
Для України головними геополітичними ризиком є збройний конфлікт на сході України.
Наслідки від можливої ескалації конфлікту та посилення збройної агресії проти України можуть
бути непередбачуваними для всіх секторів економіки включаючи розвиток спорту. Збройний

конфлікт продовжить впливати на інвестиційні потоки в Україну. З одного боку, конфлікт
локалізовано до невеликої частини України і інтенсивність його знизилась. Проте, розвиток
подій складно передбачити. Політичний ризик інвестування в Україну все ще високий.
Згідно огляду інвестиційного клімату Держдепартаменту США, завдяки широкому висвітленню
конфлікту міжнародними ЗМІ, вся країна пов’язується із конфліктом на сході і не проводиться
розмежування між різними регіонами країни. Щоб така відмінність стала зрозумілою більшій
кількості потенційних інвесторів, необхідні час, відсутність ескалації конфлікту, активна
інформаційна політика та позитивні приклади інвестицій. Вплив ризику зміни політичної
ситуації внаслідок демократичних процедур (зміна президента, уряду, парламенту, проведення
економічних реформ тощо) також може мати негативні наслідки для діяльності Товариства.
Географічний ризик може мати істотний негативний вплив на будь-який дохід Емітента та
загальний бізнес Емітента, результати діяльності, фінансові умови, грошові потоки та
перспективи бізнесу Емітента.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності − це ризик, який виникає в разі неспроможності Товариства виконати свої
зобов’язання в належні строки та в належному обсязі, не зазнавши при цьому неприйнятних
втрат.
Управління ризиком ліквідності проводиться централізовано, консолідовано та в розрізі валют.
Для аналізу ризику ліквідності Товариство здійснює аналіз процедур щодо виявлення,
вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та пом'якшення ризику ліквідності,
уключаючи інструменти/індикатори, що використовуються. Перелік стабільних джерел
фінансування, а також вимоги щодо складу, обсягу та характеристик високоякісних ліквідних
активів, які Товариство планує використати для покриття можливого дефіциту ліквідності.
Сучасний спорт - це складна, багатогранна i ресурсоємна галузь економiки. До неї залученi
багато учасникiв i органiзацiй: спортсмени, тренери, корпоративний сектор економiки,
журналiсти, рекламодавцi, громадськi, спортивнi клуби, глядачi та вболiвальники тощо. Основнi
завдання професiйного спортивного клубу з точки зору економiки є створення сприятливих
умов для iнвестування, залучення до спiвпрацi глядачiв, спонсорiв i ЗМI. Футбол є
найпопулярнiшим видом спорту в свiтi. В Українi футбол також займає перше мiсце у рейтингу
популярних видiв спорту. Спортивнi клуби є прикладами органiзацiй, якi володiють великим
людським капiталом. Фiнансовi ресурси в оборотi свiтового футболу з кожним роком
збiльшуються. Зараз, у свiтовому футболi активно розвиваються прибутковi маркетинговi та
менеджментi стратегiї. Оскiльки футбол вже бiльше столiття тримає першiсть за кiлькiстю
учасникiв та вболiвальникiв серед усiх видiв спорту, його менеджмент та маркетинговi стратегiї,
що нацiленi на примноження ресурсiв, стали еталонним стандартом для усього спортивного
свiту. Сучасний спорт став важливою галуззю економiки багатьох країн, зокрема України. До
галузi залучено значнi фiнансовi ресурси i значну кiлькiсть робочої сили. Ступiнь розвитку
спорту є фактором, що впливає на темпи розвитку суспiльства, рiвень i якiсть життя населення,
дiлову активнiсть. Розвиток спорту також робить суттєвий внесок в економiку, оскiльки
популяризацiя цiєї галузi призводить до зростання потреби у розбудовi вiдповiдної спортивної
iнфраструктури. На сьогоднiшнiй день система футбольних лiг України складається з чотирьох
рiвнiв i керується трьома органiзацiями: Прем'єр-лiгою, Професiональною футбольною лiгою та
Асоцiацiєю аматорського футболу. Прем'єр-лiга: 14 клубiв; Перша лiга: 16 клубiв; Друга лiга
Група А: 10 клубiв; Друга лiга Група Б: 10 клубiв; Аматорський чемпiонат Група 1: 11 клубiв;
Аматорський чемпiонат Група 2: 12 клубiв; Аматорський чемпiонат Група 3: 12 клубiв.
Для майбутнього українського футболу i Рiвненщини зокрема, абсолютно необхiдна наявнiсть
якомога бiльшої кiлькостi футболiстiв, що володiють належними навичками й прагнуть стати
професiйними гравцями. Отже, велике значення має сприяння здiйсненню молодiжних програм i
залучення до футболу великої кiлькостi освiчених юнакiв i дiвчат, якi не тiльки професiйними
гравцями у футбол, а й стануть шанувальниками цiєї гри. Одним з завдань Товариства є
заохочення та виховання мiсцевих талантiв в iм'я забезпечення перспектив розвитку футболу

Рiвненщини та країни в цiлому. Товариство прагне пiдтримувати навчально-тренувальний
процес i сприяти освiтi своїх молодих футболiстiв.
Одним з головних завдань Товариства є виховання перспективних гравцiв, оскiльки згiдно
регламенту ФIФА, клуби, що пiдготували футболiстiв у вiцi до 23 рокiв, якi потiм переходять у
клуби iнших країн, отримують фiнансову компенсацiю. Таким чином, готуючи молодих гравцiв,
Товариство планує отримати додаткове джерело доходiв вiд своїх вкладень в їхню пiдготовку.
Подiбна модель фiнансування є основою iснування та успiшної дiяльностi багатьох провiдних
клубiв Європи, таких як Аякс Роттердам, Лiсабонська Бенфiка, Порту тощо. Товариство планує
не тiльки мати молодiжнi команди, але i ефективно й їх навчати, закласти пiдгрунтя для якiсного
i системного розвитку. Товариство розробляє власну програму розвитку молодiжного футболу
вiдповiдно до своїх потреб i завдань з урахуванням подальшого пiдвищення якостi освiти
гравцiв молодiжних команд на всiх рiвнях (адмiнiстративний, технiчний, iнфраструктурний
тощо).
Товариство є професiйним футбольним клубом, пройшло атестацiю i приймає участь в Першiй
Лiзi чемпiонату України з футболу (ПФЛ). Перша лiга складається з 16 клубiв. З урахуванням
прем'єр лiги (14 клубiв), Товариство входить в ТОП-30 футбольних клубiв України. Ми високо
оцiнюємо нашi подальшi перспективи розвитку, оскiльки ми перший футбольний клуб в
Українi, що проваджує дiяльнiсть в формi публiчного акцiонерного товариства. Це засвiдчує
системний пiдхiд до органiзацiї бiзнесу i перспективи залучення фiнансування в акцiонерний
капiтал.
На сьогоднiшнiй день, Товариство зосереджено на внутрiшнiх українських змаганнях i
перспективах потрапляння в українську Прем'єр лiгу.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Автомобiль Mercedes-Benz Vito 114, балансова вартiсть 454 859,68 грн.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Автомобiль Mercedes-Benz Vito 114 знаходиться у власностi Товариства за договором купiвлiпродажу№12/08/20 вiд 12 серпня 2020р., балансова вартiсть 454 859,68 грн. Мiсцезнаходження
м. Рiвне, вул. Симона Петлюри, буд. 35.
Станом на 31.12.2020 року Товариством укладенi:
- Договiр суборенди нежитлового примiщення (юридичної адреси) №бн вiд 03.04.2020, термiн
дiї 31.12.2020, орендодавець ГРОМАДСЬКА СПIЛКА "РIВНЕНСЬКА ОБЛАСНА АСОЦIАЦIЯ
ФУТБОЛУ" (м. Рiвне, вул. Симона Петлюри, будинок 35), примiщення надається в оренду
безоплатно, у рамках сприяння розвитку футболу на територiї Рiвненської областi;
- Договiр оренди нежитлового примiщення №01/06/2020 вiд 24.06.2020, термiн дiї 31.05.2021
року, укладений з ТОВ "Торгово-Сервiсний центр "Покровський" (м. Рiвне, вул. Княгинi Ольги,
будинок 1-А/3), договiр квалiфiкований як оренда активу з права користування. Товариство в

якостi орендаря визнає актив з права користування та орендне зобов'язання за теперiшньою
вартiстю орендних платежiв, не сплачених на таку дату в сумi 205 тис. грн., застосовуючи
ставку короткострокових кредитiв, наданих юридичним особам, за даними статистичної
звiтностi банкiв України (без урахування овердрафту) станом на 24.06.2020 (дату укладання
договору оренди) 9,5% рiчних.
- Договiр суборенди нежитлового примiщення №01/12-20/62 вiд 01.12.2020, термiн дiї
30.11.2021 року, укладений з ТОВ "ГОТЕЛЬ МИР" (м. Рiвне, вул. Мiцкевича, будинок 32),
договiр квалiфiкований як оренда активу з права користування. Товариство в якостi орендаря
визнає актив з права користування та орендне зобов'язання за теперiшньою вартiстю орендних
платежiв, не сплачених на таку дату в сумi 73 тис. грн., застосовуючи ставку короткострокових
кредитiв, наданих юридичним особам, за даними статистичної звiтностi банкiв України (без
урахування овердрафту) станом на 01.12.2020 (дату укладання договору оренди) 8,1% рiчних.
Порядок користування i розпорядження основними засобами Товариства вiдповiдає загальним
вимогам законодавства щодо охорони навколишнього середовища, встановлених Законами
України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про екологiчну мережу
України", "Про охорону атмосферного повiтря", "Про благоустрiй населених пунктiв" тощо.
Приймаючи участь у футбольних турнiрах та органiзовуючи товариськi матчi, Товариство
повинно вiдповiдати вимогам Регламенту iнфраструктури стадiонiв та заходiв безпеки
проведення змагань з футболу, затвердженого виконавчим комiтетом Федерацiї футболу
України. Регламент встановлює вимоги або обмеження до iнфраструктури i органiзацiї безпеки
стадiонiв, їх трибун, секторiв, зон, дiлянок i площин - тобто територiй, якi використовуються до,
пiд час та пiсля матчу футболiстами, офiцiйними особами, арбiтрами, глядачами i
представниками засобiв масової iнформацiї.
Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв Товариства вiдсутнi.
Загальними зборами акцiонерiв 26.10.2020 р. прийнято рiшення здiйснити емiсiю простих
iменних акцiй Товариства iз здiйсненням публiчної пропозицiї, 60% грошових коштiв, якi
планується отримати в результатi публiчної пропозицiї акцiй планується спрямувати на
побудову спортивно-тренувальної базi у м. Рiвне, 20% - на закупiвлю спортивного обладнання.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Враховуючи значну девальвацiю нацiональної валюти упродовж останнiх рокiв, стрибки
iнфляцiї та, як наслiдок, недоступнiсть кредитних ресурсiв для бiзнесу, валютнi фактори мають
iстотний вплив на дiяльнiсть Товариства.
Високе податкове навантаження також є iстотним фактором дiяльностi Товариства. Значну
частку в структурi витрат Товариства є витрати на заробiтну плату гравцiв та персоналу. Будь
якi суттєвi змiни податкового навантаження на фонд заробiтної плати матиме вирiшальний
вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi, грошовi потоки та перспективи Товариства.
Окупацiя частини територiї та збройний конфлiкт на сходi України чинять iстотний вплив на
рiвень економiчного зростання в Українi в цiлому. Будь-яке погiршення ситуацiї в зазначених
обставинах може спричинити вирiшальний вплив на розвиток спорту в Українi i на перспективи
дiяльностi Товариства зокрема.
Також, iстотним фактором ризику для дiяльностi Товариства є поширення коронавiрусної
хвороби (COVID-19). Ступiнь впливу всесвiтньої пандемiї на свiтову економiку наразi є
непрогнозованим. Ступiнь впливу пандемiї безпосередньо на дiяльнiсть Товариства є
вирiшальною, оскiльки одним iз основних джерел доходу Товариства на даному етапi є продаж
квиткiв на футбольнi матчi.

Товариство знаходиться в залежностi вiд регуляторних актiв регiональної федерацiї футболу,
Федерацiї футболу України та УЄФА, регламент ФФУ, статуту УЄФА. Результати дiяльностi
Товариства напряму пов'язанi з спортивними результатами футбольної команди. Можливi змiни
в правилах Професiйної футбольної лiги, Прем'єр - лiги, УЄФА, ФIФА або iнших нормативних
актах, можуть негативно вплинути на результати дiяльностi Товариства. Цi правила можуть
охоплювати рiзнi аспекти бiзнесу Товариства, такi як формат змагань, права на гравцiв,
функцiонування ринку трансферiв i розподiл доходiв вiд телевiзiйного мовлення. Крiм того,
розглядаються змiни щодо фiнансової стiйкостi клубiв. Зокрема, змiни в правилах, спрямованi
на розвиток конкуренцiї, можуть мати iстотний вплив на бiзнес Товариства. Такi змiни можуть
включати змiни в розподiлi доходiв вiд трансляцiй, змiни в структурi українського футболу,
пiдвищення вимог до стадiону та iншої iнфраструктури, запровадження обмеження на купiвлю
контрактiв гравцiв тощо.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Товариство планує збiльшувати капiталiзацiю шляхом капiталiзацiї власних доходiв, емiсiї
акцiй, вливання капiталу з iнших сфер економiки, залучення прямих iнвестицiй. Нагромадження
капiталу за визначеними напрямами, тобто капiталiзацiя, є важливим фактором ринкової
трансформацiї Товариства. Очевидно i те, що нагромадження капiталу безпосередньо пов'язане з
використанням грошового капiталу та його трансформацiєю у виробничий капiтал - технiку,
обладнання, матерiали тощо. Згодом планується перехiд виробничого капiталу у грошовий. В
процесi здiйснення такого кругообiгу за ефективного менеджменту зростає ринкова вартiсть
(капiталiзацiя) Товариства та створюються можливостi для пiдвищення ефективностi результатiв
господарської дiяльностi.
Здiйснення публiчної пропозицiї акцiй розглядається акцiонерами i менеджментом Товариства в
якостi iнструменту залучення i розширення кола нових вболiвальникiв та iнших зацiкавлених
осiб (корпоративного сектору). Доходи, фiнансовi потоки, перспективи розвитку та спортивнi
результати клубу на сучасному етапi розвитку футбольного ринку прямо залежать вiд кiлькостi
вболiвальникiв i їх всебiчного залучення до дiяльностi футбольного клубу. Вартiсть прав на
телетрансляцiї, розповсюдження мерчендайзу, медiйна популярнiсть, активнiсть спонсорiв,
рекламодавцiв i меценатiв, всi цi фактори напряму залежать вiд успiху клубу в очах широкого
кола його прихильникiв. Отримання вболiвальниками статусу акцiонерiв сприятиме укрiпленню
їх зв'язку з Товариством i пiдвищить рiвень лояльностi до футбольного клубу, що в подальшiй
перспективi слугуватиме фундаментом для побудови конкурентоздатного в Європi висококапiталiзованого футбольного клубу. Акцiонери i менеджмент Товариства глибоко
усвiдомлюють цiннiсть своєї фан-групи для подальших перспектив його розвитку, декларують
вiдкритiсть i готовнiсть iнтегрувати зацiкавлених в такому розвитку осiб в управлiння справами
Товариства, втiлюючи тим самим концепцiю iснування в Українi народного футбольного клубу.
Прогнозованi фiнансовi показники Товариства в розрiзi доходiв i витрат за 2021-2022 фiнансовi
роки:
Перший фiнансовий рiк (2021р.):
Отримання грошових коштiв - 69 899 500,00 грн.
Витрачання грошових коштiв - 29 888 353,46 грн.
Залишок грошових коштiв - 40 011 146,54 грн.
Другий фiнансовий рiк (2022р.):
Отримання грошових коштiв - 25 000 000,00 грн.
Витрачання грошових коштiв - 29 188 353,46 грн.
Залишок грошових коштiв - -4 188 353,46 грн.

Всього за 2 роки:
Отримання грошових коштiв - 94 899 500,00 грн.
Витрачання грошових коштiв - 59 076 706,92 грн.
Залишок грошових коштiв - 35 822 793,08 грн.
Прогнознi фiнансовi показники надають керiвництву Товариства стриману впевненiсть в тому,
що Товариству вистачить коштiв для реалiзацiї iснуючих цiлей. Зазначенi показники
грунтуються на прогнозах та припущеннях, вони не можуть розглядатись як юридичний факт чи
будь-який вид гарантiї збереження iнвестором власних iнвестицiй.
Разом з тим основними прiоритетами Товариства є, в першу чергу, розвиток футболу в цiлому,
спортивнi успiхи футбольної команди та розширення кола вболiвальникiв футбольної команди.
Саме на цих напрямках в найближчi роки буде зосередженi зусилля менеджменту Товариства.
Саме на побудову конкурентоздатного клубу будуть спрямованi всi фiнансовi ресурси
Товариства.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду
(загальний пiдсумок) – 0,00 грн., очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв – 0 грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
В перспективi п'яти рокiв при наявностi належного рiвня фiнансування, Товариство з високою
долею iмовiрностi може увiйти в п'ятiрку найкращих футбольних клубiв України. В сучасному
спортi iснує пряма залежнiсть спортивних успiхiв i фiнансових можливостей клубу. Разом з тим,
звертаємо увагу потенцiйних iнвесторiв та всiх зацiкавлених осiб, що основними прiоритетами
Товариства є, в першу чергу, розвиток футболу в цiлому та спортивнi успiхи футбольної
команди. Саме на цих напрямках в найближчi роки буде зосередженi зусилля менеджменту
Товариства. Саме на побудову конкурентоздатного клубу будуть спрямованi фiнансовi ресурси
Товариства. Таким чином, iнвестори в акцiонерний капiтал Товариства мають усвiдомлювати,
що в короткостроковiй перспективi Товариство не планує виплат дивiдендiв та/або здiйснення
будь-яких iнших виплат iнвесторам.
Ключовим фактором зростання конкурентоздатностi в подальшому буде впровадження новацiй
в моделi дiяльностi клубу. Нарощуючи силу бренду "Народний клуб Верес", Товариство вiзьме
на себе повний контроль над операцiями з мерчендайзингу та лiцензування, а не
покладатиметься на третi сторони щодо цих послуг. Це дасть можливiсть чiтко визначити свiй
пiдхiд до мерчандайзингу та лiцензування, звернутися до ключових цiльових ринкiв та отримати
бiльш значне розумiння звичок своїх фанатiв. З часом Товариство сформує фан-базу, яка
взаємодiятиме з iншими послугами клубу (придбання квиткiв, спортивний туризм, екскурсiї
тощо).
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Товариство не проводить дослiджень та розробок.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в

довільній формі
Загальними зборами акцiонерiв Товариства 26.10.2020 р. прийнято рiшення збiльшити статутний
капiтал Товариства за рахунок додаткових внескiв з 6 000 000,00 грн до 56 000 000,00 грн
шляхом розмiщення простих iменних акцiй Товариства у кiлькостi 500 000 штук, номiнальною
вартiстю 100,00 грн за одну акцiю, загальною номiнальною вартiстю 50 000 000,00 грн.,
здiйснити емiсiю простих iменних акцiй Товариства iз здiйсненням публiчної пропозицiї.
Детально з умовами публiчної пропозицiї акцiй Товариства iнвестори можуть ознайомитись в
проспектi акцiй, який розмiщений на офiцiйному сайтi Товариства за посиланням:
https://nkveres.com/aktsioneram.
Iнформацiю, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi
Товариства, потенцiйнi iнвестори можуть отримати на офiцiйному сайтi https://nkveres.com.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загальнi збори
акцiонерiв

Структура

Персональний склад

Акцiонери

Громадська спiлка "Рiвненський
футбольний клуб "Верес-Рiвне",
iдентифiкацiйний код 39701313.
Громадянин України Надєїн Iван
Олексiйович.
Голова Наглядової ради Надєїн Iван
Олексiйович
Члени Наглядової ради:
Бiланчук Андрiй Володимирович
Теслюк Iрина Олександрiвна
Фалко Юрiй Володимирович
Года Марiян Адамович
Єрмiлов Павло Сергiйович
Ляхов Валентин Вiкторович
Назарук Антон Геннадiйович

Наглядова рада

Голова та члени Наглядової ради.

Одноосiбний
виконавчий орган

Генеральний директор

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

5

6

Генеральний директор

Назарук Антон Геннадiйович

1993

Професiйно-технiчна

2

1

2

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
ПП "ВКО "МААНС",
36921697, оператор верстатiв
з програмним керуванням

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
10.12.2020, на
5 рокiв

Опис:
Розмiр виплаченої винагороди - 137 тис. грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не немає. Загальний стаж роботи - 2 роки. Перелiк посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: керiвник органiзацiйногосподарського вiддiлу, оператор верстатiв з програмним керуванням. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ
Голова Наглядової ради
Надєїн Iван Олексiйович,
ПРАВОВИЙ ДIМ", 32983299, 07.04.2020, на
1983
Вища
16
(акцiонер)
акцiонер
експерт iз енергозбереження
3 роки
та енергоефективностi
Опис:
Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не немає. Загальний
стаж роботи - 16 рокiв. Перелiк посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: експерт iз енергозбереження та енергоефективностi.
Основне мiсце роботи: експерт iз енергозбереження та енергоефективностi ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОВИЙ ДIМ", iдентифiкацiйний код
32983299, мiсцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 28/2.

3

4

01.04.2020р. вiдбулися Установчi збори акцiонерiв Товариства, на яких було обрано склад членiв Наглядовоiї ради Товариства. Члени Наглядової
ради 07.04.2020 р. обрали Надеїна I.О. головою Наглядової ради.
Член Наглядової ради
Бiланчук Андрiй
ТОВ "АВТОПЛЮС А",
01.04.2020, на
(представник
1983
Вища
15
Володимирович
43369417, директор
3 роки
акцiонера)
Опис:
Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не немає. Загальний
стаж роботи - 15 рокiв. Перелiк посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: директор, фiзична особа-пiдприємець.
Основне мiсце роботи: директор ТОВ "АВТОПЛЮС А", iдентифiкацiйний код 43369417, мiсцезнаходження: 33009, м. Рiвне, пров. Робiтничий,
буд. 6.
Член Наглядової ради
-, -, фiзична особа01.04.2020, на
Теслюк Iрина Олександрiвна
1983
Вища
16
(представник
пiдприємець
3 роки

5

6

7

акцiонера)
Опис:
Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не немає. Загальний
стаж роботи - 16 рокiв. Перелiк посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: комерцiйний директор, генеральний директор, фiзична особапiдприємець. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
ПРИВАТНА ВИРОБНИЧОЧлен Наглядової ради
КОМЕРЦIЙНА ФIРМА
01.04.2020, на
Фалко Юрiй Володимирович
1982
Вища
19
(незалежний директор)
"ФIАЛКА", 30207687,
3 роки
директор
Опис:
Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не немає. Загальний
стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: директор.
Основне мiсце роботи: директор ПРИВАТНОЇ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНОЇ ФIРМИ "ФIАЛКА", iдентифiкацiйний код 30207687,
мiсцезнаходження: 35314, Рiвненська обл., Рiвненський р-н, село Зоря, вул. Конституцiї, буд. 24, кв. 16.
Член Наглядової ради
ТОВ "РIВЕНЬ ЛТД",
01.04.2020, на
(представник
Года Марiян Адамович
1958
Вища
40
05513951, директор
3 роки
акцiонера)
Опис:
Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не немає. Загальний
стаж роботи - 40 рокiв. Перелiк посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: директор.
Основне мiсце роботи: директор ТОВ "РIВЕНЬ ЛТД", iдентифiкацiйний код 05513951, мiсцезнаходження: 33001, м. Рiвне, вул. Коперника, буд. 9.
Член Наглядової ради
Epsilon Solutions Hungary Kft 01.04.2020, на
Єрмiлов Павло Сергiйович
1982
Вища
13
(незалежний директор)
(Угорщина), -, керiвник
3 роки
Опис:
Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не немає. Загальний
стаж роботи - 13 рокiв. Перелiк посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Керiвник Epsilon Solutions Hungary Kft. (Угорщина), незалежний
член Наглядової Ради ПАТ "МТБ Банк".
Основне мiсце роботи: керiвник Epsilon Solutions Hungary Kft (Угорщина).
Член Наглядової ради
(незалежний директор)

8

Ляхов Валентин Вiкторович

1984

Вища

13

ТОВ "СПЕКТРУМ-СЕРВIС",
36837731, менеджер з
управлiння об'єктами
нерухомостi

01.04.2020, на
3 роки

Опис:
Винагорода, у тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не немає. Загальний
стаж роботи - 23 роки. Перелiк посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: головний економiст сектору

оцiнки та аналiзу забезпечення активiв, менеджер з управлiння об'єктами нерухомостi, менеджер зi збуту комерцiйної нерухомостi.

9

Основне мiсце роботи: менеджер з управлiння об'єктами нерухомостi ТОВ "СПЕКТРУМ-СЕРВIС", iдентифiкацiйний код 36837731,
мiсцезнаходження: 33022, м. Рiвне, вул. Костромська, буд. 25.
ТОВ "Сiверська ТЕС",
Корпоративний
07.04.2020,
Корж Вадим Iванович
1981
Вища
23
41042780, начальник
секретар
безстроково
юридичного вiддiлу
Опис:
Розмiр виплаченої винагороди - 98 тис. грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не немає. Загальний стаж роботи - 23 роки. Перелiк посад, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: юрист, начальник юридичного
вiддiлу.
Основне мiсце роботи: начальник юридичного вiддiлу ТОВ "Сiверська ТЕС", iдентифiкацiйний код 41042780, мiсцезнаходження: 01054, м.Київ,
вул. Дмитрiвська, буд. 18/24.

Головний бухгалтер
10

Присмицька Вiкторiя
Дмитрiвна

1978

Вища

23

ТОВ
"РIВНЕТЕПЛОЕНЕРГО",
36598008, головний
бухгалтер

14.05.2020, на
1 рiк

Опис:
Розмiр виплаченої винагороди - 108 тис. грн., в натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не немає. Загальний стаж роботи - 23 роки. Перелiк посад, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер. Посади на
будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Генеральний директор
Голова Наглядової ради
(акцiонер)
Член Наглядової ради
(представник акцiонера)
Член Наглядової ради
(представник акцiонера)
Член Наглядової ради
(незалежний директор)
Член Наглядової ради
(представник акцiонера)
Член Наглядової ради
(незалежний директор)
Член Наглядової ради
(незалежний директор)
Корпоративний секретар
Головний бухгалтер

2
Назарук Антон Геннадiйович
Надєїн Iван Олексiйович, акцiонер

3
0
44 000

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
4
0
73,3

Бiланчук Андрiй Володимирович

0

0

0

0

Теслюк Iрина Олександрiвна

0

0

0

0

Фалко Юрiй Володимирович

0

0

0

0

Года Марiян Адамович

0

0

0

0

Єрмiлов Павло Сергiйович

0

0

0

0

Ляхов Валентин Вiкторович

0

0

0

0

Корж Вадим Iванович
Присмицька Вiкторiя Дмитрiвна

0
0

0
0

0
0

0
0

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

Кількість
акцій
(шт.)

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані іменні

5
0
44 000

6
0
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути
виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
Виплата винагороди у разi звiльнення посадової особи внутрiшнiми положеннями Товариства
нет передбачена. Компенсацiї при звiльненi виплачуються посадовим особам Товариства
вiдповiдно до чинного законодавства України.

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

33028, Рівненська обл., м. Рiвне,
вул. Грушевського, буд. 77

26,7

Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Громадська спiлка
"Рiвненський футбольний
клуб "Верес-Рiвне"

39701313

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Надєїн Iван Олексiйович

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
73,3
Усього
100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Товариство здiйснює дiяльнiсть спортивного клубу, а саме футбольного клубу. Товариство
знаходиться на етапi становлення своєї дiяльностi, побудови спортивної, технiчної та
управлiнської iнфраструктури. Товариство здiйснює першi кроки на шляху до побудови
конкурентоздатного футбольного клубу, який в досяжному майбутньому вноситиме свiй вклад в
розвиток та популяризацiю футболу в Українi. Товариство приймає участь в Першiй Лiзi
чемпiонату України з футболу.
Господарська дiяльнiсть Товариства спрямована, серед iншого, на спортивну пiдготовку гравцiв
команди, включаючи молодiжний та юнацькi склади, для досягнення високих результатiв у
внутрiшнiх турнiрах та на мiжнароднiй аренi.
Згiдно статтi 3 статуту Товариства, метою дiяльностi Товариства є найбiльш ефективне
використання майна пiдприємства та отримання прибутку в iнтересах акцiонерного товариства,
його працiвникiв та акцiонерiв, шляхом здiйснення виробничої, комерцiйної, посередницької,
пiдприємницької та iншої дiяльностi, передбаченої чинним законодавством України,
спрямованої на забезпечення потреб господарства та населення у продукцiї, роботах та
послугах.
Товариство очiкує наступнi джерела надходження коштiв:
1. Дiяльнiсть футбольної команди
Розмiщення на iгровiй формi команди логотипiв компанiй та торговельних марок.
Участь гравцiв та тренерiв в рекламних та промо акцiях комерцiйних структур (не лише

спонсорiв клубу, а й iнших пiдприємств та торгових марок).
Здача в оренду або продаж гравцiв в iншi клуби. Особливо це актуально пiсля завершення
органiзацiї повного циклу виховання футболiста вiд дитячої школи до його пiдготовки через
команди U17 та U19, а також виступiв за основний склад команди.
2. Телевiзiйнi трансляцiї
Продаж прав на телевiзiйнi трансляцiї для телеканалiв. Це джерело доходiв наразi не є
актуальним для Товариства, але в довгостроковiй перспективi при виходi команди в Українську
прем'єр-лiгу стане значним джерелом надходження коштiв.
Продаж рекламного часу в телевiзiйнiй трансляцiї. Цей рекламний час надається в пакетi для
спонсорiв i може бути окремо проданий рекламодавцям, якi не є спонсорами клубу.
Продаж рекламного часу в програмi "Час футболу", яка виходить тричi на тиждень в ефiрi
телеканалу "Рiвне 1" та в iнтернетi. Рекламний час в програмi може бути проданий
рекламодавцям з числа тих, якi не є спонсорами клубу. Без роздiлення прибутку з iншими
учасниками проекту.
Органiзацiя фан-зон для перегляду трансляцiй у барах за участi гравцiв, якi не беруть участi в
матчi. За умови вiдрахування частини прибутку на користь клубу.
Органiзацiя вiдкритих фан-зон з i продаж брендованої продукцiї та брендованих напоїв.
Проведення конкурсiв та активностей для уболiвальникiв.
3. Атрибутика
Виготовлення та реалiзацiя брендованої продукцiї з логотипом клубу: чашки, прапорцi, шарфи,
стопки, бокали, куртки, светри, шапки, брелки, календарi, чохли для смартфонiв тощо. Окрема
позицiя: iгрова форма з iменами футболiстiв або iменами замовникiв.
Органiзацiя продажу напоїв пiд брендом клубу.
4. Матчi
Продаж квиткiв на матчi
Продаж сезонних абонементiв на матчi
Продаж атрибутики на матчi
Продаж рекламних мiсць на стадiонi та проведення рекламних акцiй перед матчем та в перервi
мiж таймами.
5. Акцiї
Органiзацiя збору коштiв вiд уболiвальникiв для проектiв клубу
Органiзацiя збору коштiв вiд уболiвальникiв для премiювання улюбленого гравця.
6. Футбольна школа
Абонентська плата за навчання дiтей в футбольнiй секцiї
Звiльнення вiд оплати за секцiю дiтей, якi мають спортивну перспективу та укладання
вiдповiдного контракту з батьками чи самим футболiстом згiдно українського законодавства.
7. Реклама
Розмiщення логотипiв спонсорiв на афiшах та квитках Товариства.
Розмiщення логотипiв чи iнформацiї рекламодавцiв в програмках на матч та iнформацiйних
бюлетенях клубу, якi розповсюджуються серед уболiвальникiв пiд час матчу.
Випуск каталогу Товариства, який розповсюджується серед членiв клубу (акцiонерiв) та
партнерiв i рекламодавцiв. В каталозi розмiщується iнформацiя про клуб, команду та рекламна
iнформацiя пiдприємств та фiрм рекламодавцiв.
Розмiщення комерцiйної iнформацiї спонсорiв та рекламодавцiв (якi не є спонсорами) на
iнформацiйних ресурсах клубу: соцiальнi медiа, веб сайт, канали клубу в Iнтернетi, розсилка в
мессенджерах.
2. Інформація про розвиток емітента
Товариство зареєстровано в 2020 роцi. Разом з тим, оскiльки Товариство є продовжувачем
традицiй iснуючого футбольного клубу з видатною спортивною iсторiєю - НАРОДНИЙ
ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ ВЕРЕС-РIВНЕ (в сезонi 2019-2020 футбольний клуб атестований i

приймав участь в другiй лiзi чемпiонату України з футболу в якостi ТОВ "НАРОДНИЙ
ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС-РIВНЕ", 34418437), наводимо оновнi етапи розвитку
футбольного клубу.
1957 рiк - заснування клубу, вихiд у фiнал Кубка УРСР.
1981 рiк - "бронза" другої лiги чемпiонату СРСР з футболу
1991 рiк - "бронза" другої лiги чемпiонату СРСР з футболу
1990 рiк - вихiд у фiнал Кубка УРСР
1992 рiк - чемпiонство у Першiй лiзi чемпiонату України з футболу, вихiд у вищу лiгу
2011 рiк - втрата професiйного статусу
2015 рiк - вiдродження клубу
2016 рiк - вихiд у Першу лiгу чемпiонату України з футболу
2017 рiк - вихiд в українську прем'єр-лiгу
2018 рiк - мiсце в топ-6 українських футбольних клубiв
2020 рiк - створення першого в українському футболi публiчного акцiонерного товариства
Докладнiше про iсторiю футбольного клубу можливо дiзнатись на офiцiйному сайтi Товариства
за посиланням https://veres.rv.ua/history.
Мiж ТОВ "НФК "ВЕРЕС-РIВНЕ" та Товариством укладено меморандум про взаєморозумiння та
спiвпрацю, керуючись яким Товариством оформлено
контракти з гравцями, тренером, лiкарем та iншим персоналом футбольного клубу з iснуючими
термiнами дiї та на умовах, не гiрших нiж були оформленi
мiж ними та ТОВ "НФК "ВЕРЕС-РIВНЕ". Меморандум розмiщено на офiцiйному сайтi
Товариства за посиланням http://veres.rv.ua/history.
Товариство отримало Атестат професiйної футбольної лiги України, який надав право участi в
першiй лiзi сезону 2020/2021 рр., що стало визнанням
футбольними органами України правонаступництва Товариством футбольних традицiй
"НАРОДНОГО ФУТБОЛЬНОГО КЛУБУ ВЕРЕС-РIВНЕ".
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового
стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв
протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому
числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої
використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало
деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку
активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi
та/або ризику грошових потокiв не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та
не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв,
зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство керується власним Кодексом корпоративного управлiння, затвердженим 01.04.2020
р. Установчими зборами засновникiв ПАТ "РНК "ВЕРЕС". Текст доступний за посиланням
https://nkveres.com/aktsioneram.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство добровiльно не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi,
об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.добровiльно не
застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або
iнший кодекс корпоративного управлiння.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
Товариство не практикує корпоративне управлiння, застосовуване понад визначенi
законодавством вимоги.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Товариство не вiдхиляється вiд положень власного Кодексу корпоративного управлiння.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

річні

позачергові
X
26.10.2020
100

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї та прийняття рiшення про припинення їх
повноважень.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборiв.
3. Про затвердження порядку проведення загальних зборiв.
4. Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом розмiщення
додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.
5. Про емiсiю акцiй iз здiйсненням публiчної пропозицiї.
6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються
повноваження щодо забезпечення емiсiї акцiй.
7. Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються
повноваження щодо забезпечення емiсiї акцiй.
Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не
надходило.
Особа, яка iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв - Наглядова
рада.
Результати розгляду питань порядку денного:
З 1-го питання порядку денного прийнято рiшення:
1. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв у наступному складi:
Голова лiчильної комiсiї - Кириченко Олег Юрiйович.
Член лiчильної комiсiї - Масляник Алiна Iгорiвна.

2. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля
складання протоколiв про пiдсумки голосування та опечатування бюлетенiв для
голосування.
З 2-го питання порядку денного прийнято рiшення:
1. Обрати головою загальних зборiв Надєїна Iвана Олексiйовича.
2. Обрати секретарем загальних зборiв Хахльова Олексiя Володимировича
З 3-го питання порядку денного прийнято рiшення:
Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв:
Час для виступiв доповiдачiв з питань порядку денного - до 5 хвилин.
Голова загальних зборiв виносить на розгляд питання порядку денного загальних
зборiв у тiй послiдовностi, в якiй вони перелiченi в оприлюдненому порядку
денному.
Голосування з питань порядку денного загальних зборiв проводиться виключно з
використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi
Наглядовою радою Товариства.
Протокол загальних зборiв оформлюється українською мовою.
Протокол загальних зборiв пiдписують голова та секретар загальних зборiв.
З 4-го питання порядку денного прийнято рiшення:
Збiльшити статутний капiтал Товариства за рахунок додаткових внескiв з
6 000 000,00 грн до 56 000 000,00 грн шляхом розмiщення простих iменних акцiй
Товариства у кiлькостi 500 000 штук, номiнальною вартiстю 100,00 грн за одну
акцiю, загальною номiнальною вартiстю 50 000 000,00 грн.
З 5-го питання порядку денного прийнято рiшення:
1. Здiйснити емiсiю простих iменних акцiй Товариства iз здiйсненням публiчної
пропозицiї.
2. Затвердити рiшення про емiсiю акцiй Товариства iз здiйсненням публiчної
пропозицiї, яке викласти в окремому додатку, що є невiд'ємною частиною
протоколу загальних зборiв акцiонерiв.
З 6-го питання порядку денного прийнято рiшення:
Визначити Генерального директора уповноваженим органом Товариства, якому
надаються повноваження щодо:
залучення до розмiщення андеррайтера;
оформлення проспекту акцiй, додаткiв до проспекту акцiй;
оформлення публiчної пропозицiї акцiй;
змiни дат початку та закiнчення дiї публiчної пропозицiї, внесення змiн та/або
доповнень до проспекту акцiй, додаткiв до проспекту акцiй;
визначення критерiїв та умов, вiдповiдно до яких визначається остаточна цiна
розмiщення;
прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення у процесi емiсiї акцiй
(у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими
власниками та акцiї повнiстю оплачено);
затвердження результатiв емiсiї;
затвердження звiту про результати емiсiї акцiй;
прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй;
повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi визнання емiсiї недiйсною
або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсiї акцiй
органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або невнесення в
установленi законодавством строки змiн до статуту, або у разi прийняття рiшення
про вiдмову вiд емiсiї акцiй.
З 7-го питання порядку денного прийнято рiшення:
Визначити Генерального директора уповноваженою особою Товариства, якiй
надаються повноваження:
проводити дiї щодо забезпечення розмiщення акцiй;
проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi
реалiзують право вимагати здiйснення викупу Товариством належних їм акцiй.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше (зазначити)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками
X
голосуючих акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу у звітному році?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше (зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
X
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше (зазначити)

Ні
X
X
X

X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так
Ні
X
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так
Наглядова рада
X

Ні

Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно
є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій
товариства
Інше (зазначити)

X
X

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

Рiчнi загальнi збори не скликалися.

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

Позачерговi загальнi збори були скликанi та
проведенi 26.10.2020 р.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Незалежний Залежний
Персональний
член
член
склад
наглядової наглядової
наглядової ради
ради
ради
Голова
X
Наглядової ради
Надєїн Iван
Олексiйович

Функціональні обов'язки члена
наглядової ради
Координатор iнформацiйного та спортивного
напрямку.
Голова Наглядової ради зобов'язаний:
1. Органiзовувати роботу Наглядової ради,
скликати засiдання Наглядової ради,
забезпечувати пiдготовку документiв,
необхiдних для проведення засiдання
Наглядової ради, органiзовувати ведення
протоколiв засiдань Наглядової ради.
2. Дiяти в iнтересах Товариства
добросовiсно, розумно та не перевищувати
своїх повноважень. Обов'язок дiяти
добросовiсно i розумно означає необхiднiсть
проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та
належну обережнiсть, якi були б у особи на
такiй посадi за подiбних обставин.
3. Виконувати свої обов'язки особисто.
Голова Наглядової ради не має права
доручати виконання своїх обов'язкiв iншим
особам, крiм випадкiв передбачених чинним
законодавством України, Статутом,
Положенням про Наглядову раду та iншими
положеннями Товариства.
4. Брати участь у засiданнях Наглядової
ради.
5. Виконувати рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
6. Виконувати рiшення Наглядової ради.

Член Наглядової
ради Бiланчук
Андрiй
Володимирович

X

7. Дотримуватися всiх встановлених у
Товариствi правил, пов'язаних iз режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю,
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функцiй Голови Наглядової ради, особам, якi
не мають доступу до такої iнформацiї, а
також використовувати її у своїх iнтересах
або в iнтересах третiх осiб.
8. Завчасно готуватися до засiдання
Наглядової ради, зокрема, знайомитися з
пiдготовленими до засiдання матерiалами,
збирати та аналiзувати додаткову
iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати
консультацiї фахiвцiв тощо.
9. Виконувати iншi обов'язки, якi
покладаються на Голову Наглядової ради
Статутом, Положенням про Наглядову раду
та iншими положеннями Товариства.
Координатор з комерцiйних питань.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
1. Дiяти в iнтересах Товариства
добросовiсно, розумно та не перевищувати
своїх повноважень. Обов'язок дiяти
добросовiсно i розумно означає необхiднiсть
проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та
належну обережнiсть, якi були б у особи на
такiй посадi за подiбних обставин.
2. Виконувати свої обов'язки особисто.
Голова та члени Наглядової ради не мають
права доручати виконання своїх обов'язкiв
iншим особам, крiм випадкiв передбачених
чинним законодавством України, Статутом,
Положенням про Наглядову раду та iншими
положеннями Товариства.
3. Брати участь у засiданнях Наглядової
ради, за дорученням Голови Наглядової ради
брати участь у пiдготовцi документiв,
необхiдних для проведення засiдання
Наглядової ради.
4. Виконувати рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
5. Виконувати рiшення Наглядової ради.
6. Дотримуватися всiх встановлених у
Товариствi правил, пов'язаних iз режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю,
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функцiй Голови або члена Наглядової ради,

Член Наглядової
ради Теслюк
Iрина
Олександрiвна

X

особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також використовувати її у
своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7. Завчасно готуватися до засiдання
Наглядової ради, зокрема, знайомитися з
пiдготовленими до засiдання матерiалами,
збирати та аналiзувати додаткову
iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати
консультацiї фахiвцiв тощо.
8. Виконувати iншi обов'язки передбаченi
Статутом, Положенням про Наглядову раду
та iншими положеннями Товариства.
Координатор з питань презентацiї
Товариства на ринку цiнних паперiв та
iнших роуд-шоу заходiв з продажу акцiй
Товариства.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
1. Дiяти в iнтересах Товариства
добросовiсно, розумно та не перевищувати
своїх повноважень. Обов'язок дiяти
добросовiсно i розумно означає необхiднiсть
проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та
належну обережнiсть, якi були б у особи на
такiй посадi за подiбних обставин.
2. Виконувати свої обов'язки особисто.
Голова та члени Наглядової ради не мають
права доручати виконання своїх обов'язкiв
iншим особам, крiм випадкiв передбачених
чинним законодавством України, Статутом,
Положенням про Наглядову раду та iншими
положеннями Товариства.
3. Брати участь у засiданнях Наглядової
ради, за дорученням Голови Наглядової ради
брати участь у пiдготовцi документiв,
необхiдних для проведення засiдання
Наглядової ради.
4. Виконувати рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
5. Виконувати рiшення Наглядової ради.
6. Дотримуватися всiх встановлених у
Товариствi правил, пов'язаних iз режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю,
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функцiй Голови або члена Наглядової ради,
особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також використовувати її у
своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7. Завчасно готуватися до засiдання
Наглядової ради, зокрема, знайомитися з

Член Наглядової
ради Фалко
Юрiй
Володимирович

X

пiдготовленими до засiдання матерiалами,
збирати та аналiзувати додаткову
iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати
консультацiї фахiвцiв тощо.
8. Виконувати iншi обов'язки передбаченi
Статутом, Положенням про Наглядову раду
та iншими положеннями Товариства.
Координатор iнфраструктурного напрямку в
Товариствi.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
1. Дiяти в iнтересах Товариства
добросовiсно, розумно та не перевищувати
своїх повноважень. Обов'язок дiяти
добросовiсно i розумно означає необхiднiсть
проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та
належну обережнiсть, якi були б у особи на
такiй посадi за подiбних обставин.
2. Виконувати свої обов'язки особисто.
Голова та члени Наглядової ради не мають
права доручати виконання своїх обов'язкiв
iншим особам, крiм випадкiв передбачених
чинним законодавством України, Статутом,
Положенням про Наглядову раду та iншими
положеннями Товариства.
3. Брати участь у засiданнях Наглядової
ради, за дорученням Голови Наглядової ради
брати участь у пiдготовцi документiв,
необхiдних для проведення засiдання
Наглядової ради.
4. Виконувати рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
5. Виконувати рiшення Наглядової ради.
6. Дотримуватися всiх встановлених у
Товариствi правил, пов'язаних iз режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю,
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функцiй Голови або члена Наглядової ради,
особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також використовувати її у
своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7. Завчасно готуватися до засiдання
Наглядової ради, зокрема, знайомитися з
пiдготовленими до засiдання матерiалами,
збирати та аналiзувати додаткову
iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати
консультацiї фахiвцiв тощо.
8. Виконувати iншi обов'язки передбаченi
Статутом, Положенням про Наглядову раду
та iншими положеннями Товариства.

Член Наглядової
ради Года
Марiян
Адамович

Член Наглядової
ради Єрмiлов
Павло
Сергiйович

X

X

Координатор з питань взаємодiї з органами
державної та мiсцевої влади будь-якого
рiвня.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
1. Дiяти в iнтересах Товариства
добросовiсно, розумно та не перевищувати
своїх повноважень. Обов'язок дiяти
добросовiсно i розумно означає необхiднiсть
проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та
належну обережнiсть, якi були б у особи на
такiй посадi за подiбних обставин.
2. Виконувати свої обов'язки особисто.
Голова та члени Наглядової ради не мають
права доручати виконання своїх обов'язкiв
iншим особам, крiм випадкiв передбачених
чинним законодавством України, Статутом,
Положенням про Наглядову раду та iншими
положеннями Товариства.
3. Брати участь у засiданнях Наглядової
ради, за дорученням Голови Наглядової ради
брати участь у пiдготовцi документiв,
необхiдних для проведення засiдання
Наглядової ради.
4. Виконувати рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
5. Виконувати рiшення Наглядової ради.
6. Дотримуватися всiх встановлених у
Товариствi правил, пов'язаних iз режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю,
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функцiй Голови або члена Наглядової ради,
особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також використовувати її у
своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7. Завчасно готуватися до засiдання
Наглядової ради, зокрема, знайомитися з
пiдготовленими до засiдання матерiалами,
збирати та аналiзувати додаткову
iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати
консультацiї фахiвцiв тощо.
8. Виконувати iншi обов'язки передбаченi
Статутом, Положенням про Наглядову раду
та iншими положеннями Товариства.
Координатор з питань емiсiї i обiгу акцiй та
фiнансового напрямку Товариства.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
1. Дiяти в iнтересах Товариства
добросовiсно, розумно та не перевищувати
своїх повноважень. Обов'язок дiяти

Член Наглядової
ради Ляхов
Валентин
Вiкторович

X

добросовiсно i розумно означає необхiднiсть
проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та
належну обережнiсть, якi були б у особи на
такiй посадi за подiбних обставин.
2. Виконувати свої обов'язки особисто.
Голова та члени Наглядової ради не мають
права доручати виконання своїх обов'язкiв
iншим особам, крiм випадкiв передбачених
чинним законодавством України, Статутом,
Положенням про Наглядову раду та iншими
положеннями Товариства.
3. Брати участь у засiданнях Наглядової
ради, за дорученням Голови Наглядової ради
брати участь у пiдготовцi документiв,
необхiдних для проведення засiдання
Наглядової ради.
4. Виконувати рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
5. Виконувати рiшення Наглядової ради.
6. Дотримуватися всiх встановлених у
Товариствi правил, пов'язаних iз режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю,
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функцiй Голови або члена Наглядової ради,
особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також використовувати її у
своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7. Завчасно готуватися до засiдання
Наглядової ради, зокрема, знайомитися з
пiдготовленими до засiдання матерiалами,
збирати та аналiзувати додаткову
iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати
консультацiї фахiвцiв тощо.
8. Виконувати iншi обов'язки передбаченi
Статутом, Положенням про Наглядову раду
та iншими положеннями Товариства.
Координатор з питань взаємодiї з
вболювальниками.
Член Наглядової ради зобов'язаний:
1. Дiяти в iнтересах Товариства
добросовiсно, розумно та не перевищувати
своїх повноважень. Обов'язок дiяти
добросовiсно i розумно означає необхiднiсть
проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та
належну обережнiсть, якi були б у особи на
такiй посадi за подiбних обставин.
2. Виконувати свої обов'язки особисто.
Голова та члени Наглядової ради не мають
права доручати виконання своїх обов'язкiв

iншим особам, крiм випадкiв передбачених
чинним законодавством України, Статутом,
Положенням про Наглядову раду та iншими
положеннями Товариства.
3. Брати участь у засiданнях Наглядової
ради, за дорученням Голови Наглядової ради
брати участь у пiдготовцi документiв,
необхiдних для проведення засiдання
Наглядової ради.
4. Виконувати рiшення Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства.
5. Виконувати рiшення Наглядової ради.
6. Дотримуватися всiх встановлених у
Товариствi правил, пов'язаних iз режимом
обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю,
яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функцiй Голови або члена Наглядової ради,
особам, якi не мають доступу до такої
iнформацiї, а також використовувати її у
своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
7. Завчасно готуватися до засiдання
Наглядової ради, зокрема, знайомитися з
пiдготовленими до засiдання матерiалами,
збирати та аналiзувати додаткову
iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати
консультацiї фахiвцiв тощо.
8. Виконувати iншi обов'язки передбаченi
Статутом, Положенням про Наглядову раду
та iншими положеннями Товариства.
Чи проведені засідання
наглядової ради,
загальний опис
прийнятих на них
рішень; процедури, що
застосовуються при
прийнятті наглядовою
радою рішень;
визначення, як
діяльність наглядової
ради зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Засiдання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере
участь 2/3 її складу. Рiшення з усiх питань приймаються простою
бiльшiстю голосiв присутнiх, окрiм питань для прийняття яких
потрiбна бiльша кiлькiсть голосiв. Наглядова рада може
розглядати та приймати рiшення з питань, не внесених до
порядку денного засiдання, якщо в такому засiданнi беруть
участь всi члени Наглядової ради i нiхто з присутнiх на засiданнi
членiв Наглядової ради не заперечує проти розгляду цих питань.
Пiд час голосування Голова та кожен з членiв Наглядової ради
мають один голос. Член Наглядової ради не має права передавати
свiй голос iншим особам.
Рiшення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало бiльше половини членiв Наглядової ради, з числа
присутнiх на засiданнi, якi мають право голосу з вiдповiдного
питання. Головi Наглядової ради Товариства належить право
вирiшального голосу у випадку розподiлу порiвну голосiв iнших
членiв Наглядової ради Товариства.
В звiтному роцi було проведено 12 засiдань Наглядової ради.
Загальний опис прийнятих на них рiшень: про обрання Голови

Наглядової ради, про обрання Корпоративного секретаря
Товариства та покладання на нього обов'язкiв Секретаря
Наглядової ради, про затвердження додаткових прав Голови
Наглядової ради, про затвердження Положення про
Корпоративного секретаря, про проведення наступних засiдань
Наглядової ради в формi заочного голосування за допомогою
електронної пошти, про пiдтвердження кандидатури
Генерального директора Товариства, затвердженого установчими
Зборами акцiонерiв Товариства, та умов його працi та заробiтної
плати на перiод дiї карантину, про затвердження плану
Генерального директора Товариства на квiтень 2020 року, про
затвердження полiтики футбольного клубу "Верес" на перiод
введення в Українi Надзвичайної ситуацiї та карантинних, а
також iнших обмежуючих заходiв, направлених на подолання
вiрусної iнфекцiї, про затвердження Положення Про комiтет з
питань аудиту Товариства, про затвердження Положення Про
комiтет з питань призначень та винагород Товариства, про
затвердження Положення про винагороду Виконавчого органу
Товариства, про формування складу комiтету з питань аудиту
Товариства, про формування складу комiтету з питань
призначень та винагород Товариства, про розподiлення мiж
членами Наглядової ради функцiй, про обрання головного
бухгалтера Товариства та затвердження умов трудового
контракту головного бухгалтера, про затвердження Програми
розвитку молодiжного та дитячо-юнацького футболу та
спортивної пiдготовки дiтей та юнакiв в футбольному клубi
"Верес" Рiвне на 2020-2025 рр., про Погодження штатного
розкладу Товариства, про схвалення правочинiв, про надання
згоди на укладення з ТОВ "НФК "Верес-Рiвне" меморандуму про
взаєморозумiння та спiвпрацю, про затвердження звiту
Генерального директора ПАТ "РНК "ВЕРЕС" про роботу у
квiтнi-червнi 2020 року, про затвердження проекту Програми
розвитку дитячо-юнацького футболу та пiдготовки кадрового
резерву Народного клубу "Верес" на 2020-2025 рр. (Програма
"Верес 2025"), про затвердження проекту спонсорських пакетiв
на сезон 2020-2021, про затвердження типових форм контрактiв з
гравцями команди i тренерським штабом ПАТ "РНК "ВЕРЕС",
про затвердження проекту бюджету клубу на сезон 2020-2021,
про внесення змiн до штатного розпису Товариства, про надання
погодження на прийом, запропонованих генеральним директором
Товариства працiвникiв, на посади: спортивного директора,
директора з маркетингу, комерцiйного директора,
iнформацiйного директора, про затвердження докладу директора
з маркетингу, про внесення змiн до бюджету Товариства на сезон
2020/2021 ПФЛ України перша Лiга, про затвердження
фiнансового звiту Товариства за перiод з 01.07.2020 року по 15
вересня 2020 року, про затвердження загального звiту
генерального директора Товариства за перiод з 01.07.2020 року
по 15 вересня 2020 року, про затвердження типової форми
договору фiнансової допомоги вiд третiх осiб на користь
Товариства, про надання згоди на вчинення правочинiв, про

звернення до ПФЛ про змiну (перенесення) дат проведення
матчiв з участю ФК ВЕРЕС на вихiднi днi, про змiну вартостi
квиткiв на домашнi матчi, про скликання та проведення
позачергових загальних зборiв, про обрання незалежного
оцiнювача та затвердження умов договору на проведення оцiнки
ринкової вартостi акцiй Товариства, про затвердження ринкової
вартостi акцiй Товариства, про дострокове припинення
повноважень та звiльнення генерального директора Товариства,
про обрання нового генерального директора Товариства, про
затвердження умов цивiльно-правового договору з новим
генеральним директором Товариства, про затвердження нового
штатного розпису Товариства.
Змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства,
зумовленi дiяльнiстю Наглядової ради, мають високу
ефективнiсть для виконання мети та предмету дiяльностi
Товариства та спрямованi на зменшення збиткiв Товариства.
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Персональний склад
Так
Ні
комітетів
Голова Комiтету Єрмiлов
Павло Сергiйович, члени
З питань аудиту
X
Комiтету Фалко Юрiй
Володимирович, Бiланчук
Андрiй Володимирович
З питань призначень
X
З винагород
X
Комiтет з питань призначень та
Голова Комiтету Фалко
винагород
Юрiй Володимирович,
Інше (зазначити)
члени Комiтету Ляхов
Валентин Вiкторович,
Єрмiлов Павло Сергiйович
Чи проведені засідання
комітетів наглядової
ради, загальний опис
прийнятих на них
рішень

В 2020 роцi Комiтетом з призначень та винагород було
проведено 5 засiдань. На засiданнях розглядалися питання згiдно
iз задачами та компетенцiями Комiтету з призначень та
винагород.
Протягом року Комiтет з призначень та винагород розглянув на
своїх засiданнях кандидатури майбутнiх працiвникiв в розрiзi їх
вiдповiдностi квалiфiкацiї, досвiду та практичних навикiв до
запропонованих Товариством посад.
Крiм засiдань члени Комiтету регулярно проводять робочi
зустрiчi з Генеральним директором та керiвниками пiдроздiлiв. В
2020 роцi було проведено 7 робочих зустрiчей. На цих зустрiчах
обговорювались питання пiдвищення ефективностi роботи
Виконавчого органу та керiвникiв структурних пiдроздiлiв,
органiзацiя роботи в пiдроздiлах, системи оцiнки ефективностi
працiвникiв цих пiдроздiлiв.
Також Комiтет розглядав доцiльнiсть внесення змiн у штатний
розпис Товариства та попередньо схвалював такi змiни.

Питання, розглянутi Комiтетом з питань призначень та
винагород, а також документи розробленi Комiтетом, своєчасно
виносились на розгляд та затвердження Наглядовою радою.
Комiтетом з питань аудиту протягом другої половини 2020 року
було проведено 3 засiдання. Засiдання комiтету проводились за
необхiдностi. Члени Комiтету особисто брали участь у його
засiданнях. Всi засiдання Комiтету були правомочними, оскiльки
на них були присутнi бiльше половини вiд затвердженого складу
його членiв. Дiяльнiсть Комiтету полягала у: проведеннi збору та
аналiзу iнформацiї з питань, що належать до повноважень
Комiтету; органiзацiї засiдань Комiтету з питань, що належать до
повноважень Комiтету; пiдготовцi питань на розгляд Наглядової
ради вiдповiдно до функцiй Комiтету; прийняттi рiшень
Комiтетом, наданнi Наглядовiй радi своїх висновкiв,
рекомендацiй та проектiв рiшень тощо; залученнi до своєї роботи
працiвникiв бухгалтерiї з питань, що належать до їх компетенцiї;
розглядi питань та завдань, що надiйшли до комiтету вiд
Наглядової ради. Протягом другого пiврiччя 2020 року розглядав
наступнi питання: попереднiй розгляд фiнансової звiтностi;
визначення (коригування) бюджету на сезон 2020/2021; розгляд
проектiв внутрiшнiх нормативних документiв, якi стосуються
облiкової полiтики Товариства; iншi питання вiднесенi до
компетенцiї та завдань Комiтету. Питання, розглянутi Комiтетом
з питань аудиту, та документи розробленi Комiтетом, своєчасно
виносились на розгляд та затвердження Наглядовою радою.
Комiтет здiйснює контроль за незалежнiстю та об'єктивнiстю
зовнiшнього аудиту.
У разі проведення оцінки Функцiї та повноваження Комiтету з питань аудиту:
роботи комітетів
1. пiдготовка матерiалiв до засiдань Ради та надання звiтiв Радi з
зазначається інформація питань, якi належать до її компетенцiї;
щодо їх компетентності
2. у частинi фiнансової звiтностi:
та ефективності
1) монiторинг процесу складання фiнансової звiтностi та
отриманого фiнансового результату дiяльностi Товариства;
2) монiторинг застосування Товариством облiкових полiтик,
дiючих суттєвих якiсних практик бухгалтерського облiку,
включаючи розрахунки та розкриття фiнансової звiтностi,
обговорення з Генеральним директором i зовнiшнiм аудитором
фiнансової звiтностi, а також обгрунтованостi та прийнятностi
використаних принципiв бухгалтерського облiку, суттєвих
оцiночних показникiв у фiнансовiй звiтностi, iстотних
коригувань звiтностi;
3) обговорення з Генеральним директором i зовнiшнiм аудитором
пропонованих (передбачуваних) змiн в облiковiй полiтицi
Товариства i того, як цi змiни позначаються на змiстi звiтностi,
внесення пропозицiй/рекомендацiй щодо удосконалення
облiкової полiтики Товариства.
4) монiторинг цiлiсностi фiнансової звiтностi Товариства та будьяких офiцiйних заяв, якi стосуються фiнансових результатiв
Товариства, попереднiй розгляд публiчної фiнансової звiтностi,
складеної вiдповiдно до МСФЗ, до її публiкацiї, а також будьякої iншої публiчної iнформацiї, наприклад, проспектiв,

меморандумiв, рiчних звiтiв та iн.;
3. у частинi внутрiшнього контролю:
1) виконання визначених Радою заходiв з метою впровадження та
забезпечення керiвниками Товариства функцiонування
ефективної системи та процесiв внутрiшнього контролю.
2) перевiрка виконання Генеральним директором необхiдних
заходiв щодо усунення недолiкiв, спрямованих на реалiзацiю
рекомендацiй i висновкiв зовнiшнiх аудиторiв, а також зовнiшнiх
наглядових органiв Товариства;
3) усунення недолiкiв недотримання полiтики, законiв i
регулятивних норм, а також iнших проблем, виявлених
внутрiшнiми та зовнiшнiми аудиторами;
4. у частинi зовнiшнього аудиту:
1) надання рекомендацiй Радi щодо вибору або змiни
аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту
Товариства;
2) надання рекомендацiй Радi щодо затвердження умови
отримання послуг зовнiшньої аудиторської фiрми та розмiру її
винагороди;
3) перевiрка i контроль дотримання аудиторською фiрмою
принципiв незалежностi та об'єктивностi; 4) обговорення iз
зовнiшнiм аудитором, наскiльки пропонований план i обсяг
аудиту вiдповiдає потребам акцiонерiв i Ради;
5) оцiнювання ефективностi процесу зовнiшнього аудиту та
швидкостi реагування керiвництва на рекомендацiї, наданi в
письмовому виглядi зовнiшнiм аудитором (аудиторською
фiрмою);
6) вивчення проблем, якi можуть бути пiдставою для вiдмови вiд
послуг зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), та надання
рекомендацiй щодо будь-яких необхiдних дiй;
7) обговорення iз аудиторською фiрмою основних питань, якi
виникають в результатi зовнiшнього аудиту Товариства.
Функцiї та повноваження Комiтету з питань призначень та
винагород:
1) розроблення та перiодичний перегляд полiтики Товариства з
питань призначень;
2) визначення та рекомендування до схвалення Радою
кандидатур на замiщення вакантних посад у Генерального
директора, а у випадках, передбачених, законодавством, статутом
або внутрiшнiми документами Товариства - iнших посад;
3) перiодичне оцiнювання роботи Генерального директора та
звiтування щодо зазначеного питання Радi Товариства;
4) забезпечення проведення програм з орiєнтацiї та навчання для
членiв Ради та Генерального директора, необхiдних для
ефективного виконання ними своїх обов'язкiв у запроваджуванiй
в Товариствi моделi корпоративного управлiння;
5) вивчення полiтики Товариства щодо добору та призначення
осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї в Товариствi;
6) погодження кандидатур осiб, якi здiйснюють управлiнськi
функцiї, за поданням Генерального директора;
7) попереднє погодження будь-яких пропозицiй щодо

призначення посадових осiб Товариства, призначення яких
належить до компетенцiї Ради вiдповiдно до закону чи статуту
Товариства.
8) внесення пропозицiй Радi щодо винагороди Генерального
директора;
9) надання пропозицiй до Ради щодо iстотних умов контракту з
Генеральним директором;
10) надання рекомендацiй Генеральному директору щодо рiвня
та структури винагороди для осiб, якi здiйснюють управлiнськi
функцiї;
11) контроль рiвня та структури винагороди для осiб, якi
здiйснюють управлiнськi функцiї, базуючись на достовiрнiй
iнформацiї.
Оцiнка роботи комiтетiв не проводилась.
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи
Наглядова рада в особi своїх членiв в звiтному перiодi ефективно
наглядової ради
виконувала свою дiяльнiсть.
Протягом 2020 року Товариство спiвпрацювало з ТОВ "ААН
"СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ". Зауважень щодо незалежностi
проведення зовнiшнього аудиту не було.
Наглядова рада виконувала цiлi визначенi Статутом Товариства,
Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством, що
дозволило Товариству ефективно здiйснювати свою фiнансовогосподарську дiяльнiсть.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (зазначити)
мати необхiдний рiвень знань щодо принципiв корпоративного
управлiння; мати бездоганну дiлову репутацiю; не мати
непогашеної судимостi, не бути позбавленим права обiймати
посади Голови або члена Наглядової ради або займатися
X
дiяльнiстю, пов'язаною з виконання повноважень Голови або
члена Наглядової ради, не бути пiдозрюваним у вчиненнi
злочину або притягненим як обвинувачений у кримiнальнiй
справi
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк
X
або не було обрано нового члена
Члени Наглядової ради були обранi 01.04.2020 р. на Установчих
Інше (зазначити)
зборах засновникiв Товариства. У звiтному перiодi члени
Наглядової ради не переобиралися.
Як 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 товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)
Склад виконавчого органу
Персональний склад
виконавчого органу
Одноосiбний виконавчий
орган - генеральний
директор Назарук Антон
Геннадiйович

Ні
X
X
X

X

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Обов'язки Генерального директора:
1. Неухильно дотримуватись вимог щодо дiяльностi виконавчого
органу, встановлених чинним законодавством, Статутом та
Положенням про виконавчий орган.
2. В межах своїх повноважень виконувати рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.
3. Дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур
щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть
та значних правочинiв.
4. Надавати Наглядовiй радi Товариства на її запит поточну
iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, на вимогу Наглядової
ради або Загальних зборiв акцiонерiв достроково звiтувати про
свої дiї, якщо ним було допущено невиконання чи неналежне
виконання обов'язкiв щодо управлiння Товариством або
розпорядження його майном.
5. Щорiчно звiтувати перед Наглядовою радою щодо своєї
дiяльностi та фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
6. Своєчасно надавати внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам
Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Товариства.
7. Дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень. Обов'язок дiяти добросовiсно i
розумно означає необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть
та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за
подiбних обставин.
8. Виконувати свої обов'язки особисто. Генеральний директор не
має права доручати виконання своїх обов'язкiв iншим особам,

крiм випадкiв передбачених законодавством, Статутом,
Положенням про виконавчий орган та iншими положеннями
Товариства.
9. Звертатись до Наглядової ради з приводу необхiдностi
скликання та проведення Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства, засiдання Наглядової ради, виступати вiд iменi
виконавчого органу на Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях
Наглядової ради, представляти iнтереси Товариства перед
пiдприємствами, установами та органiзацiями будь-якої форми
власностi.
10. Дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил,
пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з
обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз
виконанням функцiй Генерального директора, особам, якi не
мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у
своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.
11. Виконувати iншi обов'язки передбаченi Статутом,
Положенням про виконавчий орган та iншими Положеннями
Товариства.
Чи проведені засідання
виконавчого органу:
загальний опис
прийнятих на них
рішень; інформація про
результати роботи
виконавчого органу;
визначення, як
діяльність виконавчого
органу зумовила зміни у
фінансово-господарській
діяльності товариства

Рiшення приймаються Генеральним директором самостiйно i за
необхiднiстю.
Iнформацiя про результати роботи виконавчого органу:
- органiзоване виконання спортивних програм, договiрних та
iнших зобов'язань, що взятi Товариством;
- органiзоване матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi
Товариства;
-налагоджене юридичне, економiчне, бухгалтерське та
iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства;
- створенi для працiвникiв нормальнi, безпечнi i сприятливi
умови для роботи в Товариствi;
- органiзоване виконання спортивних та комунальних (мiсцевих)
програм;
- органiзоване збереження й ефективне використання майна
Товариства.
Змiни у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства,
зумовленi дiяльнiстю виконавчого органу, мають високу
ефективнiсть для виконання мети та предмету дiяльностi
Товариства та спрямованi на зменшення збиткiв Товариства.

Оцінка роботи
виконавчого органу

Оцiнка дiяльностi виконавчого органу: задовiльна
Робота виконавчого органу, що здiйснював управлiння
щоденною господарською дiяльнiстю Товариства для виконання
мети та предмету дiяльностi Товариства, визначену Статутом
Товариства, є компетентною та ефективною.

Примітки
У звiтному перiодi вiдбулася змiна генерального директора, а саме: згiдно з рiшенням
Наглядової ради Товариства вiд 08.12.2020р. припинено 09.12.2020 р. повноваження

Генерального директора Андрощука Вiталiя Володимировича та обрано з 10.12.2020 р. на
посаду Генерального директора Товариства Назарука Антона Геннадiйовича.
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Система внутрiшнього контролю товариства може забезпечувати здiйснення стратегiчного,
оперативного та поточного контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю наглядовою
радою (через аудиторський комiтет ради).
Товариство проводить аудиторськi перевiрки за участю зовнiшнього аудитора, який
призначається наглядовою радою. Аудиторська перевiрка проводиться у вiдповiдностi до
мiжнародних стандартiв аудиту.
Перед прийняттям рiшення про вчинення правочину iз заiнтересованiстю, товариство може
залучити зовнiшнього аудитора або iншу особу, що має необхiдну квалiфiкацiю (суб'єкта
оцiночної дiяльностi, незалежного експерта тощо) для оцiнки умов правочину нормальним
ринковим умовам.
Особи, якi здiйснюють контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, мають
бути незалежними вiд впливу членiв виконавчого органу товариства, власникiв крупних пакетiв
акцiй, iнших осiб, якi можуть бути заiнтересованими у результатах проведення контролю.
Особи, якi здiйснюють контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства, звiтують
про результати перевiрок наглядовiй радi та загальним зборам товариства. Зовнiшнiй аудитор
може брати участь у загальних зборах товариства з метою надання акцiонерам вiдповiдей на
питання стосовно фiнансової звiтностi та аудиторського висновку.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не належить
Загальн
Виконав
до
і збори Наглядов
чий
компетенції
акціоне
а рада
орган
жодного
рів
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
ні
ні
так
планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
так
ні
ні
ні
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
ні
ні
ні
ні
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
ні
ні
ні
ні
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 додаткову емісію
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

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
X
X
X

Ні

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Кодекс корпоративного управлiння, Положення про Комiтет з
питань аудиту, Положення про Комiтет з питань призначень та
Інше (запишіть)
винагород, Положення про Корпоративного секретаря,
Положення про винагороду Виконавчого органу
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформація
оприлюднюється
Документи
в
надаються
Копії
Інформація
загальнодоступні
для
докуме розміщуєтьс
Інформація й інформаційній
Інформація про
ознайомлен
нтів
я на
розповсюдж
базі даних
діяльність
ня
надают
власному
ується на
Національної
акціонерного
безпосередн ься на
веб-сайті
загальних
комісії з цінних
товариства
ьо в
запит акціонерног
зборах
паперів та
акціонерно акціоне
о
фондового ринку
му
ра
товариства
про ринок
товаристві
цінних паперів
або через особу,

яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
Фінансова звітність,
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 5 та більше
відсотками
голосуючих акцій
Інформація про склад
органів управління
товариства
Протоколи загальних
зборів акціонерів
після їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

так

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Інше (зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та
більше 10 відсотками голосуючих акцій
Інше (зазначити)

X

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
Повне найменування юридичної
громадських формувань
Розмір частки
особи - власника (власників) або
(для юридичної особи акціонера
прізвище, ім'я, по батькові (за
резидента), код/номер з
(власника) (у
№ з/п
наявності) фізичної особи торговельного,
відсотках до
власника (власників) значного
банківського чи судового
статутного
пакета акцій
реєстру, реєстраційного
капіталу)
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
1
Громадська спiлка "Рiвненський
39701313
26,7
футбольний клуб "Верес-Рiвне"
2
Надєїн Iван Олексiйович
73,3
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
Дата
Кількість акцій
кількість
Підстава виникнення обмеження
виникнення
з обмеженнями
акцій
обмеження
60 000
0
Опис
Обмеження вiдсутнi.
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства становить 7 осiб. Наглядова рада Товариства
складається не менш нiж на одну третину з незалежних директорiв, при цьому кiлькiсть
незалежних директорiв не може становити менше трьох осiб. Кiлькiсний склад Наглядової ради
Товариства може бути змiнений рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв з урахуванням вимог
Закону України "Про акцiонернi товариства" але не може бути менше нiж 5 осiб.
Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа, яка має повну цивiльну
дiєздатнiсть. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу.
До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси
(далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори.
Члени Наглядової ради Товариства обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних
зборiв товариства строком на три роки. Повноваження члена Наглядової ради за рiшенням
Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення
повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення

повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою
бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах, та є власниками
голосуючих з цього питання акцiй. Положення цiєї частини не застосовується до права
акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити
такого представника - члена Наглядової ради.
Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного
голосування.
Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з числа її
членiв 3/4 голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.
У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами
акцiонерiв з будь-яких причин не прийнято рiшення про обрання або переобрання Наглядової
ради, повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки,
скликання i проведення Загальних зборiв.
Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кiлькiсть разiв.
Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:
у разi одностороннього складання iз себе повноважень члена Наглядової ради;
у разi виникнення обставин, що вiдповiдно до чинного законодавства України перешкоджають
виконанню обов'язкiв члена Наглядової ради;
у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;
прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про припинення повноважень членiв
Наглядової ради;
у разi якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає вiдповiдати
вимогам, визначених законодавством, вiн повинен скласти свої повноваження достроково
шляхом подання вiдповiдного письмового повiдомлення Товариству;
в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України.
Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково також у випадку якщо
акцiонер, представником якого обрано члена Наглядової ради, перестане бути акцiонером
Товариства.
У випадках, передбачених пiдпунктами 10.2.5.1, 10.2.5.2 та 10.2.5.3 пункту 10.2.5 та пункту
10.2.6 Статуту, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днiв у письмовiй
формi повiдомити виконавчий орган та Наглядову раду про настання цих обставин.
У разi дострокового припинення повноважень одного чи кiлькох членiв Наглядової ради i до
обрання всього складу Наглядової ради засiдання Наглядової ради є правомочними для
вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, що кiлькiсть членiв Наглядової ради,
повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її
обраного Загальними зборами Товариства кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох
мiсяцiв має скликати позачерговi загальнi збори для обрання решти членiв Наглядової ради
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. Дiя
договору з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень.
Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства на строк
визначений Наглядовою радою. Якщо Наглядова рада у рiшеннi про обрання Генерального
директора не визначила строк на який його/її обрано, такий Генеральний директор обраний до
моменту прийняття рiшення про припинення його/її повноважень. Одна й та сама особа може
бути обраною на посаду Генерального директора неодноразово.
У випадку закiнчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора, i
неприйняття Наглядовою радою рiшення з цього питання, така особа продовжує виконувати
повноваження та функцiї, а також нести обов'язки Генерального директора до моменту
прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про припинення повноважень (звiльнення)

особи з посади Генерального директора та/ або обрання (призначення) iншої особи на посаду
Генерального директора.
Прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про обрання особи на посаду Генерального
директора є пiдставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору
(контракту) iз Товариством. Посадовi повноваження особи, обраної на посаду Генерального
директора, дiйснi з моменту її обрання, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi
Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора здiйснює свої
повноваження на пiдставi Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).
Наглядова рада Товариства має право у будь-який момент прийняти рiшення про припинення
повноважень Генерального директора та розiрвання з ним трудових вiдносин, а також трудового
договору (контракту), або рiшення про вiдсторонення Генерального директора. Таке рiшення
Наглядова рада Товариства має право прийняти незалежно вiд строку перебування обраної
особи на посадi Генерального директора.
Наслiдком прийняття Наглядовою радою Товариства рiшення про припинення повноважень
Генерального директора є розiрвання з ним трудового договору (контракту) та припинення
трудових вiдносин iз Товариством.
Корпоративний секретар обирається Наглядовою радою. Одна і та сама особа може обиратися
корпоративним секретарем необмежену кількість разів.
Особа, що обирається на посаду корпоративного секретаря, повинна мати повну вищу освіту,
управлінські навички та вміння, комунікаційні та особисті якості, що дозволяють займати
посаду корпоративного секретаря, а також бездоганну репутацію.
Пропозиції щодо кандидатур на посаду корпоративного секретаря подаються до Наглядової
ради не пізніше, ніж за п’ять днів до дня засідання Наглядової ради, до порядку денного якого
включено питання про обрання корпоративного секретаря.
Право вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду корпоративного секретаря має кожний
акціонер Товариства незалежно від кількості, типу та категорії належних йому акцій, а також
голова та члени Наглядової ради. Кожний акціонер, голова та члени Наглядової ради мають
право пропонувати лише одну кандидатуру на посаду корпоративного секретаря. Акціонер має
право висувати власну кандидатуру.
Пропозиція щодо кандидатури на посаду корпоративного секретаря подається у письмовому
вигляді та повинна містити такі відомості про кандидата:
1) прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, громадянство та місце проживання кандидата;
2) освіта;
3) досвід роботи;
4) наявність у власності акцій Товариства із зазначенням кількості, типу та класу акцій;
5) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
6) наявність чи відсутність непогашених судимостей;
7) письмова згода кандидата щодо обрання його корпоративним секретарем Товариства.
Відсутність у пропозиції будь-яких із зазначених в пункті 3.5 Положення про корпоративного
секретаря відомостей може бути підставою для відхилення такої пропозиції.
Наглядова рада розглядає усі пропозиції, подані відповідно до пунктів 3 - 5 розділу III
Положення про корпоративного секретаря, та, у разі необхідності, організовує перевірку
наданих відомостей, проводить попередні переговори з кандидатами щодо виконання ними
функцій корпоративного секретаря. Перед початком переговорів кандидати дають письмове
зобов'язання про нерозголошення відомостей, що стали їм відомі під час переговорів, у разі,
якщо на посаду корпоративного секретаря буде обрано іншу особу.
Рішення про обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря приймається
Наглядової радою простою більшістю голосів у порядку, передбаченому статутом та
положенням про Наглядову раду.

Корпоративний секретар виконує посадові обов'язки з моменту підписання з ним трудового або
цивільно-правового договору (далі - Договір), якщо інше не зазначене в Договорі, до моменту
припинення його повноважень. Від імені Товариства Договір з корпоративним секретарем
підписує голова Наглядової ради або особа, уповноважена на це Наглядовою радою.
Строк повноважень корпоративного секретаря визначається Договором.
За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути припинені
достроково з підстав, передбачених чинним законодавством України, статутом Товариства та
Договором. Рішення Наглядової ради про припинення повноважень корпоративного секретаря є
підставою для розірвання Договору.
У рішенні про припинення повноважень повинні бути викладені підстави припинення
повноважень корпоративного секретаря.
Укладання з корпоративним секретарем Договору на підставі рішення Наглядової ради про
обрання або припинення повноважень корпоративного секретаря є підставою для видачі
керівником виконавчого органу Товариства наказу про призначення або звільнення
корпоративного секретаря.
У разі якщо в результаті дій або бездіяльності корпоративного секретаря створюється очевидна
небезпека заподіяння шкоди правам та інтересам Товариства, рішенням голови Наглядової ради
корпоративний секретар може бути відсторонений від виконання своїх обов'язків на період до
прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень корпоративного секретаря
або скасування рішення про відсторонення. У такому випадку голова Наглядової ради
забезпечує негайне інформування Наглядової ради та корпоративного секретаря про прийняте
рішення.
9) повноваження посадових осіб емітента
Голова Наглядової ради в межах своєї компетенцiї та у випадках, передбачених Статутом та
внутрiшнiми положеннями Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради, має
право:
1. Дiяти вiд iменi Наглядової ради Товариства, представляти її iнтереси у всiх пiдприємствах, в
установах та органiзацiях будь-якої форми власностi.
2. Вiд iменi Наглядової ради звертатись до Генерального директора з вимогою щодо розгляду
питання, яке вноситься Наглядової радою.
3. Запрошувати на засiдання Наглядової ради осiб, право яких на участь у таких засiданнях
встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства та його внутрiшнiми
положеннями.
4. Вiд iменi Наглядової ради звертатись до органiв Товариства з приводу надання ними
iнформацiї та документiв про дiяльнiсть Товариства в межах їх компетенцiї.
5. Вирiшувати iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням Загальних зборiв
акцiонерiв та Наглядової ради.
6. Голова Наглядової ради в окремих правовiдносинах з третiми особами, що стосуються
дiяльностi Товариства, як спортивного футбольного клубу, має статус Президента футбольного
клубу.
Член Наглядової ради в межах своєї компетенцiї та у випадках, передбачених Статутом та
внутрiшнiми положеннями Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради, має
право:
1. Дiяти вiд iменi Наглядової ради Товариства, представляти її iнтереси у всiх пiдприємствах, в
установах та органiзацiях будь-якої форми власностi.
2. Вирiшувати iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням Загальних зборiв
акцiонерiв та Наглядової ради.
Голова Наглядової ради в межах, передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями
Товариства, має право без рiшення Наглядової ради:
1. Особисто або разом з iншими членами Наглядової ради приймати участь у Загальних зборах

акцiонерiв.
2. Скликати черговi та позачерговi засiдання Наглядової ради.
3. Розподiляти обов'язки серед членiв Наглядової ради.
4 Видавати доручення членам Наглядової ради в межах їх компетенцiї.
5. Вносити питання на розгляд Наглядової ради.
6. Брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Наглядової
ради.
7. Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
8 Вчиняти дiї, передбаченi п. 4.8 Положення про Наглядову раду, за умови їх попереднього
схвалення Наглядовою радою в межах, встановлених у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради.
Член Наглядової ради в межах, передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями
Товариства, має право без рiшення Наглядової ради:
1. Особисто або разом з iншими членами Наглядової ради приймати участь у Загальних зборах
акцiонерiв.
2. Звертатися до Голови Наглядової ради щодо скликання позачергового засiдання Наглядової
ради.
3. Виносити питання на розгляд Наглядової ради.
4. Брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Наглядової
ради.
5. Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.
6. Вчиняти дiї, передбаченi п. 4.9 Положення про Наглядову раду, за умови їх попереднього
схвалення Наглядовою радою в межах, встановлених у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради.
До повноважень (компетенцiї) Генерального директора належить вирiшення усiх питань,
пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства з урахуванням встановлених
Статутом обмежень та необхiдностi отримання погодження вiд Наглядової ради Товариства,
крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової
ради, зокрема але не виключно:
розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово господарської дiяльностi
Товариства;
розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань
Товариства та забезпечення їх реалiзацiї. Затвердження планiв роботи виконавчого органу;
прийняття рiшень щодо вiдчуження основних засобiв, якщо їх залишкова вартiсть не перевищує
50 000,00 гривень;
визначення загальних засад iнформацiйної полiтики товариства. Встановлення порядку надання
iнформацiї акцiонерам та особам, якi не є акцiонерами. Визначення перелiку вiдомостей, що є
конфiденцiйними, а також встановлення порядку доступу до конфiденцiйної iнформацiї.
Здiйснення контролю за розкриттям iнформацiї та реалiзацiєю iнформацiйної полiтики
Товариства;
органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства. Складання та надання
Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання
на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв;
розробка штатного розкладу та затвердження посадових iнструкцiй та посадових окладiв
працiвникiв Товариства;
за погодженням Наглядової ради визначення органiзацiйної структури Товариства, призначення
керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, визначення умов оплати працi посадових осiб
фiлiй та представництв Товариства;
за погодженням Наглядової ради прийняття рiшення про створення та участь Товариства в
iнших юридичних особах, вирiшення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе
вiдповiдних зобов'язань;
забезпечення функцiонування належної системи внутрiшнього та зовнiшнього контролю за

фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства. Виявлення недолiкiв системи контролю
розробка пропозицiй та рекомендацiй щодо її вдосконалення. Здiйснення контролю за
ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та незалежнiстю аудитора. Здiйснення
контролю за усуненням недолiкiв, якi були виявленi пiд час проведення перевiрок службою
внутрiшнього аудиту та зовнiшнiм аудитором;
забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв,
якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства;
виконання колективного договору.
Генеральний директор має право:
без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд його iменi юридичнi дiї в
межах компетенцiї, визначеної Статутом;
розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рiшеннями
Загальних зборiв, Наглядової ради та дiючим законодавством;
Вiдкривати рахунки у банкiвських та фiнансових установах;
пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про
укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом товариства в межах його
компетенцiї вiдповiдно до положень Статуту;
вживати до всiх працiвникiв заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного
законодавства, статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства;
пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно
з Статутом, чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства;
надавати пропозицiї з розподiлу i використання прибутку, визначення розмiрiв фондiв, якi
створюються Товариством вiдповiдно до чинного законодавства, розмiру i форми виплати
дивiдендiв, виносить їх на розгляд Наглядової ради i Загальних зборiв акцiонерiв;
вчиняти правочини, якщо вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв,
становить менше 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
укладати договори, угоди та вчиняти правочини щодо вiдчуження або передання в оренду (у
суборенду) основних засобiв, що знаходяться на балансi Товариства;
приймати рiшення про списання майна Товариства (основних та оборотних засобiв, у т.ч.
автотранспорту);
органiзовувати ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;
виконувати розпорядження Наглядової ради, що набули обов’язкового характеру;
представляти товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними
та iншими органами i органiзацiями, в судi;
здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно
з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.
Корпоративний секретар має право:
1) бути присутнім на засіданнях Наглядової ради, комітетів Наглядової ради та інших
колегіальних органів Товариства;
2) отримувати поштову кореспонденцію, яка надходить на адресу Товариства та стосується
компетенції корпоративного секретаря;
3) отримувати необхідну допомогу від посадових осіб та інших працівників Товариства при
виконанні обов'язків корпоративного секретаря;
4) отримувати від органів управління Товариства та його посадових осіб необхідну для
здійснення корпоративним секретарем його повноважень інформацію та документи протягом 3
днів з моменту подання письмової вимоги про надання такої інформації і документів;
5) звертатися з заявами та клопотаннями до Наглядової ради та виконавчого органу Товариства;

6) на забезпечення діяльності корпоративного секретаря в межах кошторису Товариства:
користуватися послугами консультантів та експертів;
брати участь у семінарах, нарадах, інших заходах, навчатися на спеціалізованих програмах,
спрямованих на підвищення професійної кваліфікації;
придбавати літературу, передплачувати електронні та періодичні видання, отримувати
необхідну інформацію стосовно корпоративного управління з інших джерел;
вести ділове листування, проводити переговори та ділові зустрічі.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у
підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4
цього пункту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI
Управлiнському персоналу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕНСЬКИЙ
НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС" (надалi ПАТ "РНК "ВЕРЕС"),
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Ми виконали завдання з надання впевненостi щодо перевiрки окремої iнформацiї про
корпоративне управлiння, яка мiститься в Звiтi про корпоративне управлiння ПАТ "РНК
"ВЕРЕС" (надалi - "Товариство") за 2020 рiк.
1. Iнформацiя, яку, вiдповiдно до вимог статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок",
повинен перевiрити аудитор, а не висловити думку щодо неї, включає:
1.1. Iнформацiю про практику корпоративного управлiння;
1.2. Iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис
прийнятих на зборах рiшень;
1.3. Персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi),
їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих
на них рiшень.
2. Iнформацiя, стосовно якої аудитор, вiдповiдно до статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi папери та
фондовий ринок", повинен висловити думку, та яка є предметом нашого завдання, включає:
2.1. Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками
емiтента;
2.2. Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;
2.3. Iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на
загальних зборах емiтента;
2.4. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;
2.5. Повноваження посадових осiб емiтента.
Нашими цiлями є перевiрити iнформацiю, яка зазначена в п.1 нашого Звiту та отримати
обмежену впевненiсть стосовно того, чи не привернули нашої уваги, на основi виконаних
процедур, суттєвi питання, якi б змусили нас вважати, що iнформацiя, яка зазначена в п.2
нашого Звiту та є предметом нашого завдання, не вiдповiдає вимогам статтi 40-1 ЗУ "Про цiннi
папери та фондовий ринок" та надати висновок стосовно оцiнки предмета завдання в
письмовому Звiтi, що мiстить висновок з наданням обмеженої впевненостi та описує пiдстави
для такого висновку.
Критерiї, за допомогою яких оцiнено предмет перевiрки.
1. Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 №3480-IV (зi змiнами);
2. Положення НКЦПФР про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв вiд 03.12.2013
№2826 , зi змiнами вiд 04.12.2018р.
3. Методичнi рекомендацiї Мiнфiну зi складання Звiту про управлiння № 982 вiд 07.12.2018р.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу.

Управлiнський персонал ПАТ "РНК "ВЕРЕС" несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та подання
такої iнформацiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Вiдповiдальнiсть аудитора.
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо предмету завдання на основi результатiв,
отриманих у процесi виконання завдання.
Ми виконали наше завдання з надання впевненостi вiдповiдно з вимогами положень
Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 "Завдання з надання впевненостi,
що не є аудитами чи оглядами iсторичної фiнансової iнформацiї".
Наша фiрма дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та вiдповiдно
впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи задокументовану полiтику та
процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог
законодавчих та нормативних актiв.
Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики
професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв, який грунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi,
професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної
поведiнки.
Законодавчi та нормативнi акти, якi регулюють подання та розкриття такої iнформацiї,
виставляють лише два критерiї: перелiк iнформацiї та обов'язок її включення до вiдповiдного
Звiту та не мiстять чiткого перелiку критерiїв оцiнки такої iнформацiї. Тому, ми виконали
процедури, якi вiдрiзняються за характером i часом та є меншими за обсягом, порiвняно з
процедурами, необхiдними при виконаннi завдання з надання обгрунтованої впевненостi.
Рiвень впевненостi, отриманий у завданнi з надання обмеженої впевненостi, є значно меншим
порiвняно з тим рiвнем, який було б отримано у разi виконання завдання з надання
обгрунтованої впевненостi.
Iнформацiя, яка зазначена в п.1 нашого Звiту.
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за таку iнформацiю. Ми отримали та
ознайомилися з iнформацiєю зазначеною в п.1 нашого Звiту, яка мiститься у Звiтi про
корпоративне управлiння та не виявили будь- яких фактiв, якi б необхiдно було включити до
нашого Звiту. Наша думка не поширюється на цю iнформацiю та ми не робимо висновок з будьяким рiвнем впевненостi щодо неї.
Iнформацiя, яка зазначена в п.2 нашого Звiту.
Нашi процедури були виконанi з метою отримання аудиторських доказiв стосовно включення
iнформацiї, яка зазначена в п.2 нашого Звiту, до Звiту про корпоративне управлiння та її
вiдповiдностi фактам та обставинам. Ми вважаємо, що отриманi нами докази дають пiдстави для
висловлення нашої думки.
Висновок. На основi виконаних процедур та отриманих доказiв нiщо не привернуло нашої
уваги, що змусило б нас вважати, що ПАТ "РНК "ВЕРЕС", не дотримався в усiх суттєвих
аспектах вимог статтi 40-1ЗУ "Про цiннi папери та фондовий ринок".
Партнер iз завдання
Маркiвська Є.С.
Генеральний директор
Здорiченко I.I.
ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ"
Дата Звiту: 27 квiтня 2021 року
Мiсцезнаходження ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ": 01033, м. Київ, вул. Сiм'ї Прахових, 27,
оф. 5, тел./факс 289-53-80, 289-55-64.

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи
Громадська спiлка "Рiвненський
футбольний клуб "Верес-Рiвне"

Ідентифіка
ційний код
юридичної
особи
39701313

Місцезнаходження
33028, Рівненська
обл., м. Рiвне, вул.
Грушевського, буд.
77

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Надєїн Iван Олексiйович
Усього

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

16 000

26,7

Кількість акцій
(шт.)
44 000
60 000

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
73,3
100

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

16 000

0

Кількість за типами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
44 000
0
60 000
0

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

акцiї простi iменнi

60 000

100,00

Права та обов'язки
Кожна проста акцiя надає акцiонеру - її власнику
однакову сукупнiсть прав, включаючи право:
брати участь в управлiннi Товариством (через участь та
голосування на Загальних зборах особисто або через
своїх представникiв);
обирати i бути обраним до органiв управлiння,
вiдповiдно до Статуту та внутрiшнiх нормативних
документiв Товариства, крiм випадкiв, передбачених
законом України;
отримання дивiдендiв;
отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть
Товариства в межах, передбачених законодавством
України;
отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його
майна або вартостi пропорцiйно до кiлькостi належних
їм акцiй;
вихiд iз Товариства шляхом вiдчуження належних
йому акцiй. Акцiонер має право вiльно розпоряджатися
належними йому акцiями Товариства, зокрема
продавати чи iншим чином вiдчужувати їх на користь
iнших юридичних та фiзичних осiб без попереднього
iнформування та (або) отримання на це дозволу iнших
акцiонерiв або Товариства
переважне право на придбання розмiщуваних
Товариством простих акцiй пропорцiйно частцi
належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi
простих акцiй.
Переважне право надається акцiонеру - власнику
простих акцiй у процесi приватного розмiщення у
порядку, встановленому законодавством.
Одна голосуюча акцiя Товариства надає акцiонеру
один голос для вирiшення кожного питання на
Загальних зборах, крiм випадкiв проведення
кумулятивного голосування.
Акцiонер має право виходу з Товариства шляхом
вiдчуження акцiй, що засвiдчують участь у Товариствi,
у порядку, встановленому законодавством України.

Наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій
біржі в частині включення до
біржового реєстру
відсутня

Акцiонери Товариства зобов'язанi:
дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв
Товариства;
виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв
Товариства;
виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у
тому числi пов'язанi з майновою участю;
оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що
передбаченi Статутом Товариства;
не розголошувати комерцiйну таємницю та
конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;
утримуватися вiд дiй, що можуть завдати шкоди
iнтересам Товариства;
нести вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну Товариству
їх дiями або бездiяльнiстю.
Акцiонери можуть мати й iншi права та нести iншi
обов'язки у вiдповiдностi до чинного законодавства та
положень Статуту.

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
30.01.2020

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
8/1/2020

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Нацiональна комiсiя з UA5000003021 Акція проста Бездокумент
100
60 000
6 000 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля акцiями не здiйснювалася, факту включення/виключення акцiй до/з бiржового реєстру фондової
бiржi не було, мета емiсiї - створення акцiонерного товариства, емiсiя акцiй серед засновникiв товариства.

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Кількість акцій у
випуску (шт.)

Загальна
номінальна вартість
(грн)

Загальна
кількість
голосуючих
акцій (шт.)

1
30.01.2020

2
8/1/2020

3
UA5000003021

4
60 000

5
6 000 000

6
60 000

Опис:
Обмеження вiдсутнi.

Кількість
голосуючих
акцій, права
голосу за
якими
обмежено
(шт.)
7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого 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

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
739
0
0
0
308
0
431
0
0
0
0
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
153
0
153
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
892
0
153
0
308
0
431
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
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
739
0
153
0
892
Товариство визначає термiни корисного використання по групам
основних засобiв:
будiвлi та споруди - 240 мiс;
передавальнi пристрої- 120 мiс;
машини та обладнання - 60 мiс;
транспортнi засоби - 60 мiс;
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 48 мiс ;
iншi основнi засоби - 60 мiс;
iншi основнi засоби (малоцiннi необоротнi матерiальнi активи) - 24 мiс.
Первiсна вартiсть основних засобiв - 1059 тис. грн.; сума нарахованого
зносу - 167 тис. грн.; ступiнь їх зносу - 15,8%, ступiнь їх використання
– 100%.
Обмежень на використання майна Товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
-2 376
0
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
6 000
0
Скоригований статутний капітал
6 000
0
(тис.грн)
Опис
Вартiсть чистих активiв визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до
розрахунку, суми зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Висновок
Вартiсть чистих активiв Товариства менша вiд статутного капiталу, що не вiдповiдає
вимогам законодавства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань

Дата
виникнення

Непогашена
частина
боргу (тис.

Відсоток за
користування
коштами

Дата
погашення

Кредити банку
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
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

грн)
0

(відсоток річних)
X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
7 178
X
X
X
7 178
X
X
Поточнi зобов'язання i забезпечення станом на 31.12.2020 р.
складають 7 178 тис. грн., у тому числi:
поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими
зобов'язаннями - 296 тис. грн.;
поточнi забезпечення - 158 тис. грн.;
iншi поточнi зобов'язання - 6 724 тис. грн.

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

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна
7-Г
-

+380443630400
Оброблення даних, розмiщення
iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з
ними дiяльнiсть
Депозитарiй, який надає депозитарнi
послуги з обслуговування випуску
цiнних паперiв Товариства. Дiє на
пiдставi
Правил
Центрального
депозитарiю України, затверджених

рiшенням Наглядової ради Публiчного
акцiонерного
товариства
"Нацiональний депозитарiй України"
(протокол вiд 04.09.2013 № 4) та
зареєстрованих Нацiональною комiсiєю
з цiнних паперiв та фондового ринку
(рiшення вiд 01.10.2013 № 2092).
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс

Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України"
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
03150, Україна, м. Київ, вул.
Антоновича, 51, офiс 1206
-

+380442875670
+380442875673
Регулювання та сприяння ефективному
веденню економiчної дiяльностi
Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового
ринку України" працює без лiцензiї,
внесена
до
Реєстру
осiб,
уповноважених надавати iнформацiйнi
послуги
на
фондовому
ринку
(реєстрацiйний
номер:№
DR/00001/APA, №DR/00002/ARM, дата
включення
до
Реєстру
осiб,
уповноважених надавати iнформацiйнi
послуги
на
фондовому
ринку:
18.02.2019 р.). Надає iнформацiйнi
послуг на фондовому ринку.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ААН "СЕЙЯКIРШ-АУДИТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
24263164
01033, Україна, м. Київ, вул Сiм'ї
Прахових, 27, оф. 5
-

+380442895380
+380442895564

Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
Послуги з аудиту фiнансової звiтностi
Товарииства.
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО
"ЕКСПЕРТ-РIВНЕ-КОНСАЛТ"
Приватне підприємство
35056717
33013, Україна, Рівненська обл., м.
Рiвне, просп. Миру, буд. 15
Сертифiкат №270/19
Фонд державного майна України
05.04.2019
+380362620362
Агентства нерухомостi
Визначення ринкової вартостi акцiй
Товариства.

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РIВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ
"ВЕРЕС"
Рівненська область, м.Рiвне

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

43584706

Територія
за КОАТУУ
Організаційноправова форма
Акціонерне товариство
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Діяльність спортивних клубів
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 16
Адреса, телефон: 33028 м. Рiвне, вул. Симона Петлюри, буд. 35, +38 (097) 055-05-50
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

5610100000
230
93.12

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1

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 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

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

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)

1 520
1 600
( 80 )
0
892
1 059
( 167 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090

0

0

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
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

0

2 412

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1125

0

0

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

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

1 740
385
0
0
0
0
0
265
0
265
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2 390

1200

0

0

1300

0

4 802

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

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

6 000
0
0
130
0
0
0
-8 506
(0)
(0)
0

Код
рядка

Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Керівник

Назарук А.Г.

Головний бухгалтер

Присмицька В.Д.

1495

0

-2 376

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

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

0
296
0
0
0
0
0
0
0
0
158
0
0
6 724
7 178

1700

0

0

1800
1900

0
0

0
4 802

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РIВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ
"ВЕРЕС"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

43584706

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
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
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

1 200

0

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 10 638 )
(0)

(0)
(0)

2090

0

0

2095

( 9 438 )

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
2 047

0
0
0
0

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 1 007 )
( 387 )
( 185 )

(0)
(0)
(0)

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

0

2195
2200

( 8 970 )
0

(0)
0

Інші фінансові доходи
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
II. Сукупний дохід
Стаття

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

501
0
0
( 37 )
(0)
(0)
0

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

2290

0

0

2295
2300

( 8 506 )
0

(0)
0

2305

0

0

2350

0

0

2355

( 8 506 )

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-8 506

0
0

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
1 241
Витрати на оплату праці
2505
2 567
Відрахування на соціальні заходи
2510
523
Амортизація
2515
247
Інші операційні витрати
2520
7 639
Разом
2550
12 217
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0
0
0
0
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник

Назарук А.Г.

Головний бухгалтер

Присмицька В.Д.

2610

0,000000

0,000000

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РIВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ
"ВЕРЕС"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

43584706

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3

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
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

Код
рядка

2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

1 440
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
2 042

0
0
0
0
0
0

3100
3105
3110
3115
3116

( 8 140 )
( 1 934 )
( 529 )
( 1 285 )
(0)

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

3117

(0)

(0)

3118

( 1 285 )

(0)

3135
3140
3145

( 1 987 )
(0)
( 140 )

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 13 )
-10 542

(0)
(0)
0

фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
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 коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Керівник

Назарук А.Г.

Головний бухгалтер

Присмицька В.Д.

3200
3205

0
0

0
0

3215
3220
3225
3230

125
0
0
125

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 833 )
(0)
( 125 )

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

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-708

(0)
0

3300
3305

4 400
7 200

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

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

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

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

( 85 )
11 515
265
0
0
265

(0)
0
0
0
0
0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"РIВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

43584706

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
0
0

4
0
0

5
0
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
0
0

4010
4090
4095

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

-8 506

0

0

-8 506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого 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
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

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

6 000

0

0

0

0

-6 000

0

0

4245

0

0

0

0

0

6 000

0

6 000

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
130

0
0

0
0

0
0

0
0

0
130

4295
4300

6 000
6 000

0
0

130
130

0
0

-8 506
-8 506

0
0

0
0

-2 376
-2 376

Керівник

Назарук А.Г.

Головний бухгалтер

Присмицька В.Д.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ)
ДО ОКРЕМОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС»
(ПАТ "РНК"ВЕРЕС")
КОД ЄДРПОУ 43584706
ЗА ПЕРІОД з 03.04.2020 по 31.12.2020 РОКУ СТАНОМ НА 31.12.2020 Р.
1. Інформація про Товариство та основа підготовки фінансової звітності за період з
03.04.2020 по 31.12.2020 року.
У цих пояснювальних примітках наводиться додаткова інформація, розкриття якої
вимагається Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №
996XIV від 16.07.1999 року, із змінами і доповненнями, і Міжнародними стандартами
фінансової звітності, і яка не міститься у формах фінансової звітності: Баланс (Звіт про
фінансовий стан) станом на 31.12.2020 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід) за період з 03.04.2020 по 31.12.2020 року, Звіт про рух грошових коштів (за прямим
методом) за період з 03.04.2020 по 31.12.2020 року, Звіт про власний капітал за період з
03.04.2020 по 31.12.2020 року.
1. Інформація про Товариство:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ «ВЕРЕС»
(«ПАТ "РНК"ВЕРЕС"») (надалі – «Товариство») зареєстровано 03 квітня 2020 року, номер
запису про включення відомостей про юридичну особу до Єдиного державного реєстру
16081020000015528.
Ідентифікаційний код Товариства за ЄДРПОУ - 43584706.
Місцезнаходження: Україна, 33028, Рівненська обл., місто Рівне, вул. Симона Петлюри,
буд. 35
E-mail: rfcveres@icloud.com
Тел./факс: +38(098)-309-75-57-75-57
Види діяльності за КВЕД :
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього
77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених
авторськими правами
79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
93.11 Функціювання спортивних споруд
93.12 Діяльність спортивних клубів
93.13 Діяльність фітнес-центрів
93.19 Інша діяльність у сфері спорту
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
58.13 Видання газет
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
73.11 Рекламні агентства
Середня кількість працівників протягом звітного періоду – 16 чол. Облікова кількість
штатних працівників станом на 31.12.2020 року становить 40 чол.
Станом на 03.04.2020 та 31.12.2020 року акціонерами Товариства були:

Акціонери Товариства
Надєїн Іван Олексійович
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА
«ВЕРЕС-РІВНЕ»

«РІВНЕНСЬКИЙ

ФУТБОЛЬНИЙ

% в статутному
капіталі Товариства
73,3
КЛУБ
26,7

Товариство здійснює діяльність спортивного клубу, а саме футбольного клубу. Товариство
знаходиться на етапі становлення своєї діяльності, побудови спортивної, технічної та
управлінської інфраструктури. Товариство здійснює перші кроки на шляху до побудови
конкурентоздатного футбольного клубу, який в досяжному майбутньому вноситиме свій вклад в
розвиток та популяризацію футболу в Україні. Товариство приймає участь в Першій Лізі
чемпіонату України з футболу.
Господарська діяльність Товариства спрямована, серед іншого, на спортивну підготовку
гравців команди, включаючи молодіжний та юнацькі склади, для досягнення високих
результатів у внутрішніх турнірах та на міжнародній арені.
Згідно статті 3 статуту Товариства, метою діяльності Товариства є найбільш ефективне
використання майна підприємства та отримання прибутку в інтересах акціонерного товариства,
його працівників та акціонерів, шляхом здійснення виробничої, комерційної, посередницької,
підприємницької та іншої діяльності, передбаченої чинним законодавством України,
спрямованої на забезпечення потреб господарства та населення у продукції, роботах та
послугах.
Товариство очікує наступні джерела надходження коштів:
1. Діяльність футбольної команди
• Розміщення на ігровій формі команди логотипів компаній та торговельних марок.
• Участь гравців та тренерів в рекламних та промо акціях комерційних структур (не лише
спонсорів клубу, а й інших підприємств та торгових марок).
• Здача в оренду або продаж гравців в інші клуби. Особливо це актуально після завершення
організації повного циклу виховання футболіста від дитячої школи до його підготовки через
команди U17 та U19, а також виступів за основний склад команди.
2. Телевізійні трансляції
• Продаж прав на телевізійні трансляції для телеканалів. Це джерело доходів наразі не є
актуальним для Товариства, але в довгостроковій перспективі при виході команди в
Українську прем'єр-лігу стане значним джерелом надходження коштів.
• Продаж рекламного часу в телевізійній трансляції. Цей рекламний час надається в пакеті
для спонсорів і може бути окремо проданий рекламодавцям, які не є спонсорами клубу.
• Продаж рекламного часу в програмі "Час футболу", яка виходить тричі на тиждень в ефірі
телеканалу "Рівне 1" та в інтернеті. Рекламний час в програмі може бути проданий
рекламодавцям з числа тих, які не є спонсорами клубу. Без розділення прибутку з іншими
учасниками проекту.
• Організація фан-зон для перегляду трансляцій у барах за участі гравців, які не беруть участі
в матчі. За умови відрахування частини прибутку на користь клубу.
• Організація відкритих фан-зон з і продаж брендованої продукції та брендованих напоїв.
Проведення конкурсів та активностей для уболівальників.
3. Атрибутика
• Виготовлення та реалізація брендованої продукції з логотипом клубу: чашки, прапорці,
шарфи, стопки, бокали, куртки, светри, шапки, брелки, календарі, чохли для смартфонів
тощо. Окрема позиція: ігрова форма з іменами футболістів або іменами замовників.
• Організація продажу напоїв під брендом клубу.
4. Матчі
• Продаж квитків на матчі

•
•
•

Продаж сезонних абонементів на матчі
Продаж атрибутики на матчі
Продаж рекламних місць на стадіоні та проведення рекламних акцій перед матчем та в
перерві між таймами.
5. Акції
• Організація збору коштів від уболівальників для проектів клубу
• Організація збору коштів від уболівальників для преміювання улюбленого гравця.
6. Футбольна школа
• Абонентська плата за навчання дітей в футбольній секції
• Звільнення від оплати за секцію дітей, які мають спортивну перспективу та укладання
відповідного контракту з батьками чи самим футболістом згідно українського
законодавства.
7. Реклама
• Розміщення логотипів спонсорів на афішах та квитках Товариства.
• Розміщення логотипів чи інформації рекламодавців в програмках на матч та інформаційних
бюлетенях клубу, які розповсюджуються серед уболівальників під час матчу.
• Випуск каталогу Товариства, який розповсюджується серед членів клубу (акціонерів) та
партнерів і рекламодавців. В каталозі розміщується інформація про клуб, команду та
рекламна інформація підприємств та фірм рекламодавців.
• Розміщення комерційної інформації спонсорів та рекламодавців (які не є спонсорами) на
інформаційних ресурсах клубу: соціальні медіа, веб сайт, канали клубу в Інтернеті,
розсилка в мессенджерах.
Станом на 31.12.2020 року Товариство отримало Атестат професійної футбольної ліги
України, який надав право участі в першій лізі сезону 2020/2021 рр.
2. Економічне середовище, в якому Товариство проводить свою діяльність
Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує
демонструвати особливості, характерні для перехідної економіки. Ці особливості включають,
крім іншого, наявність валюти, що не є вільно конвертованою за межами України, валютні
обмеження і контроль, відносно високу інфляцію і високі процентні ставки. Стабільність
української економіки буде в значній мірі залежати від політики та дій уряду, спрямованих на
реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок
цього економічна діяльність в Україні пов'язана з ризиками, які не є типовими для розвинених
країн.
Сучасний спорт – це складна, багатогранна і ресурсоємна галузь економіки. До неї
залучені багато учасників і організацій: спортсмени, тренери, корпоративний сектор економіки,
журналісти, рекламодавці, громадські, спортивні клуби, глядачі та вболівальники тощо.
Основні завдання професійного спортивного клубу з точки зору економіки є створення
сприятливих умов для інвестування, залучення до співпраці глядачів, спонсорів і ЗМІ. Футбол
є найпопулярнішим видом спорту в світі. В Україні футбол також займає перше місце у
рейтингу популярних видів спорту. Спортивні клуби є прикладами організацій, які володіють
великим людським капіталом. Фінансові ресурси в обороті світового футболу з кожним роком
збільшуються. Зараз у світовому футболі активно розвиваються прибуткові маркетингові та
менеджменті стратегії. Так як футбол вже більше століття тримає першість за кількістю
учасників та вболівальників серед усіх видів спорту, його менеджмент та маркетингові
стратегії, що націлені на примноження ресурсів, стали еталонним стандартом для усього
спортивного світу.
Сучасний спорт став важливою галуззю економіки багатьох країн, зокрема України. До
галузі залучено значні фінансові ресурси і значну кількість робочої сили. Ступінь розвитку
спорту є фактором, що впливає на темпи розвитку суспільства, рівень і якість життя населення,

ділову активність. Розвиток спорту також робить суттєвий внесок в економіку, оскільки
популяризація цієї галузі призводить до зростання потреби у розбудові відповідної спортивної
інфраструктури.
З кінця 2019 року розпочалося поширення нового коронавірусу, який отримав назву
COVID-19, здатного викликати важкі наслідки, що призводять до загибелі людини. На кінець
2019 р Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляла про обмежене число випадків
зараження COVID-19, але 31 січня 2020 року оголосила надзвичайну ситуацію в області
охорони здоров'я, а 13 березня 2020 року - про початок пандемії з зв'язку зі стрімким
поширенням COVID-19 в Європі та інших регіонах. Заходи, що вживаються по всьому світу з
метою боротьби з поширенням COVID-19, призводять до необхідності обмеження ділової
активності, що впливає на діяльність Товариства, а також до необхідності профілактичних
заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекції, що унеможливлює присутність на
стадіоні вболівальників. Ступінь впливу всесвітньої пандемії на світову економіку є
непрогнозованим. Ступінь впливу пандемії безпосередньо на діяльність Товариства може
виявитись вирішальним, оскільки важливим джерелом доходу футбольного клубу є продаж
квитків на футбольні матчі. На тлі цих подій відбулося істотне падіння фондових ринків,
скоротилися ціни на сировинні товари, зокрема, істотно знизилася ціна нафти, відбулося
ослаблення української гривні до долара США і Євро, і підвищилися ставки кредитування для
багатьох компаній, що розвиваються. Незважаючи на те, що, на момент випуску даної
фінансової звітності ситуація все ще знаходиться в процесі розвитку, представляється, що
негативний вплив на світову економіку і невизначеність щодо подальшого економічного
зростання можуть в майбутньому негативно позначитися на фінансовому становищі і
фінансових результатах Товариства. Керівництво Товариства уважно стежить за ситуацією і
реалізує заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подій на діяльність
Товариства.
Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів
економічного зростання у світовій економіці. На сьогоднішній день економіка України
переживає важкий етап економічної та політичної кризи. На українську економіку впливають
ринкові коливання та зниження темпів економічного розвитку. Наслідки фінансової кризи
призвели до нестабільності на ринках капіталу, суттєвого погіршення ліквідності у
банківському секторі, ускладнення умов кредитування в Україні, що впливає на економічний
та інвестиційний клімат всередині країни.
Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності
економічних, фінансових та монетарних заходів, які вживаються Урядом, а також від змін у
податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах.
Податкове, валютне та митне законодавство в Україні допускає різні тлумачення та
часто змінюється, податкові реформи в Україні тривають.
Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на фінансовий
сектор та інші галузі економіки, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати
на майбутній фінансовий стан Товариства. Керівництво впевнене, що воно вживає всіх
необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства.
3. Загальна основа формування річної фінансової звітності
3.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Річна фінансова звітність Товариства (надалі – фінансова звітність) є фінансовою звітністю
загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану,
фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення
інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за період з 03.04.2020 по
31.12.2020 року, що закінчився 31 грудня 2020 року, є Міжнародні стандарти фінансової
звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та

Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(РМСБО), в редакції чинній на 1 січня 2020 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті
Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання
яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної,
достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами
національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
3.2. Зміни до стандартів, що були випущені та набули чинності
Поправки до МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» внесено у зв'язку з пандемією і вони дозволяють
не визнавати зміни в договорах внаслідок коронавірусу їх модифікацією. З 1 червня 2020 року
орендарі можуть не перевіряти такі зміни на предмет відповідності визначенню модифікації
договору оренди. Досить зробити припущення, що це не модифікація, і розкрити цей факт в
примітках. Це стосується всіх заходів підтримки для орендарів, які впливають на орендні
платежі, і поширюється до червня 2021 року, аби включити пільги по оренді, надані на рік. Рада
з МСФЗ вирішила не надавати будь-яких додаткових пільг орендодавцям, оскільки вважає
поточну ситуацію для них не такою складною, як для орендарів.
3.3. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності.
Нові поправки, що набудуть чинності з 1 січня 2022 року.
Поправки до МСБО 1 “Подання фінансової звітності” стосуються класифікації
зобов’язань на довгострокові і поточні та уточнень, що право на врегулювання зобов'язання
повинно бути у організації на кінець звітного періоду. В результаті правок пункт 69d МСБО 1
зараз звучить так: «Немає права на кінець звітного періоду відстрочити врегулювання
зобов'язання щонайменше на дванадцять місяців після закінчення звітного періоду».
Таким чином, Рада з МСФЗ ясно визначила, що якщо право на відстрочку погашення
зобов'язання залежить від дотримання певних умов, то в організації є право відстрочити
погашення зобов'язання, якщо на кінець звітного періоду вона дотримується цих умов. І навіть
якщо відразу після закінчення звітного періоду вона перестає дотримуватися цих умов, то вона
може класифікувати зобов'язання як довгострокове на кінець звітного періоду, коли такі умови
ще дотримувалася. Щоб визнати, що на кінець звітного періоду у організації є право відстрочити
врегулювання зобов'язання, вона повинна дотримуватися всіх необхідних умов саме на кінець
звітного періоду, навіть якщо на цю дату кредитор не перевіряє їх дотримання.
В п.75а МСБО 1 додано, що класифікація зобов'язання в якості короткострокового або
довгострокового не залежить від того, чи скористається організація своїм правом на відстрочку
погашення.
Для цілей класифікації зобов'язання (П.76А) в якості короткострокового або довгострокового
врегулюванням зобов'язання вважається передача контрагенту ресурсів (грошей, товарів,
послуг, пайових інструментів власної емісії та ін.), яка призводить до погашення зобов'язання.
Нові стандарти, що набудуть чинності з 1 січня 2023 року.
МСФЗ 17 «Страхові контракти» застосовується до першої річної фінансової звітності за
період, що починається з або після 1 січня 2023 року та замінює МСФЗ 4 «Страхові контракти».
МСФЗ 17 буде застосовуватись до всіх видів договорів страхування (тобто страхування
життя та страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування),
незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до певних гарантій і фінансових
інструментів з умовами дискреційної участі. Основна мета МСФЗ 17 полягає в наданні моделі
обліку договорів страхування, яка є більш ефективною і послідовною для страховиків. У
відповідності до МСФЗ 17, компаніям необхідно буде застосовувати модель поточної оцінки,

яка передбачає здійснення переоцінки в кожному звітному періоді. Контракти будуть
оцінюватися із застосуванням таких елементів, як:
• дисконтовані грошові потоки, зважені з врахуванням ймовірності;
• коригування на очевидний ризик;
• сервісна маржа за контрактом, яка уявляє собою незароблений прибуток за
контрактом, який визнається рівномірно.
Стандарт дозволяє обирати між визнанням змін в ставках дисконтування у звіті про
прибутки та збитки або безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. Вибір буде
відображати те, як страхові компанії будуть обліковувати свої фінансові активи у відповідності
до МСФЗ 9. Дозволяється використання спрощеного методу розподілу премії для зобов’язань за
короткостроковими контрактами для страхових компаній, які не займаються страхуванням
життя. Передбачена модифікація загальної моделі оцінки для деяких договорів страхування
життя, в яких передбачено участь страхувальників в розподілі доходу від базових активів. Облік
виручки буде зіставним з положеннями МСФЗ 15, окрім депозитних складових. Розрахунок буде
здійснюватися на більш низькому рівні деталізації порівняно з тим, що страхові компанії
використовують на даний час.
Вимоги МСФЗ 17 не будуть мати вплив на Товариство, у зв’язку з тим, що Товариство не
здійснює страхову діяльність.
3.4. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна
валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
3.5. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході
звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б
провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення
фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
Враховуючи викладене в розділі 2 цих приміток, ступінь впливу пандемії безпосередньо на
діяльність Товариства може виявитись вирішальним, оскільки важливим джерелом доходу
футбольного клубу є продаж квитків на футбольні матчі. На момент випуску даної фінансової
звітності ситуація все ще знаходиться в процесі розвитку, представляється, що негативний
вплив на світову економіку і невизначеність щодо подальшого економічного зростання
можуть в майбутньому негативно позначитися на фінансовому становищі і фінансових
результатах Товариства. Керівництво Товариства уважно стежить за ситуацією і реалізує
заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подій на діяльність Товариства.
Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на фінансовий
сектор та інші галузі економіки, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати
на майбутній фінансовий стан Товариства. При цьому, з метою збереження позитивних бізнеспоказників Товариства в умовах карантину та забезпечення безперервності діяльності,
збереження робочих місць, керівництво сфокусувалось на використанні різних SMM-стратегій,
які допоможуть розвитку іміджу в соціальних мережах та налагоджування діалогу з
користувачами інтернет-мереж. Для цього, з 01 вересня 2020 року Товариство прийняло на
роботу команду фахівців з відповідних питань: директора з маркетингу, комерційного
директора, інформаційного директора, якими було зосереджено зусилля на поширенні
актуальної інформації про діяльність Футбольного клубу «ВЕРЕС», із застосуванням
дистанційної фото- і відеофіксації процесу тренувань та участі клубу в Кубку України та 1ї Ліги,
в соціальних мережах. Було створено Youtube канал “Veres TV”, який вже нараховує вже
близько 3,4 тис. підписників. В мережах Twitter, Telegram та Instagram збільшено кількість
підписників: близко 800 в Twitter, близько 900 в Telegram та 12,1 тис. в Instagram.
Зазначений прогрес нарощування долі присутності в соціальних мережах, збільшує

зацікавленість майбутніх спонсорів та рекламодавців, а також інших потенційних стейкхолдерів.
Так, наразі, вже ведуться переговори з декількома регіональними спонсорами та одним
рекламодавцем національного масштабу.
Все це надає впевненість, що Товариство вживає всіх необхідних заходів для
забезпечення стабільної і безперервної діяльності та розвитку Товариства.
3.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається період з
03.04.2020 по 31.12.2020 року.
3.7. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску керівником Товариства 26
лютого 2021 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї
фінансової звітності після її затвердження до випуску.
4. Суттєві положення облікової політики
4.1. Основи оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої
вартості або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Оцінка справедливої вартості здійснюється з
використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за
справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання справедливої вартості
як ціни, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у
звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема, даних про поточну ринкову
вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових
потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива
вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації
про ринок і відповідних методів оцінки.
4.2 Загальні положення щодо облікових політик
4.2.1 Основи облікової політики та складання звітності
Фінансова звітність Товариства складається у відповідності з основними якісними
характеристиками, визначеними Принципами підготовки фінансової звітності та МСБО 1:
• зрозумілість;
• доречність (суттєвість);
• достовірність (правдиве уявлення, переважання сутності над формою, нейтральність,
обачність, повнота);
• порівнянність.
При виборі і застосуванні облікових політик Товариство керується відповідними
стандартами та інтерпретаціями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених
Радою з МСФЗ. За відсутності конкретних стандартів та інтерпретацій, керівництво Товариства
самостійно розробляє облікову політику та забезпечує її застосування таким чином, щоб
інформація, яка надається у фінансовій звітності, відповідала концепції, принципам, якісним
характеристикам та іншим вимогам МСФЗ.
Облікова політика, прийнята для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ,
затверджується наказом Директора Товариства.
Облікова політика не підлягає зміні, за винятком таких випадків: зміни облікової політики
вимагають стандарти МСФЗ ;
зміна облікової політики призведе до того, що у фінансовій звітності буде представлена
більш надійна і доречна інформація.
У разі опублікування нового стандарту МСФЗ, зміни облікових політик здійснюються у
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відповідності з його перехідними положеннями. Якщо новий стандарт не містить перехідних
положень або перегляд облікової політики здійснюється добровільно, то зміна застосовується
перспективно.
Зміни, що вносяться до тексту Положення про облікову політику Товариства,
затверджуються Директором.
Відповідальність за дотримання облікової політики покладається на Головного
бухгалтера Товариства.
На представників централізованої бухгалтерії покладено наступні обов’язки:
• Організацію, ведення та контроль за веденням бухгалтерського, податкового та
управлінського (внутрішньогосподарського) обліків;
• Забезпечення дотримання в Товаристві єдиних методологічних принципів
бухгалтерського та податкового обліків, складання й подання в зазначений термін фінансової
звітності на підставі ведення бухгалтерського обліку, складеної на основі журнально-ордерної
форми бухгалтерського обліку з використанням програми, з необхідними додатковими
регістрами синтетичного обліку для забезпечення можливості нагромадження звітних даних;
• Контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх фінансовогосподарських операцій, які проводяться під час здійснення господарської діяльності;
• Перевірку правильності складання первинних документів, на підставі яких в
бухгалтерському та податковому обліках відображаються господарські операції;
• Контроль за правильністю складання первинних документів працівниками
Товариства, на яких покладено обов’язки складати відповідні первинні документи;
Розробку та запровадження системи управлінського (внутрішньогосподарського) обліку;
• Складання фінансової, податкової, статистичної та іншої звітності;
• Брати участь в оформленні матеріалів, які пов’язані з виявленням нестач від втрат,
крадіжок та псування майна Товариства;
• Забезпечувати здійснення перевірки стану бухгалтерського та податкового обліку
Товариства аудиторськими компаніями та проведення перевірок контролюючими органами.
• Інші обов’язки, що передбачені внутрішніми нормативними документами Товариства
та діючим законодавством України.
При складанні фінансової звітності суттєвою інформацією визнано інформацію,
відсутність якої в фінансовому звіті і примітках до нього може вплинути на рішення його
користувачів.
Активи – теперішній економічний ресурс, що контролюється суб'єктом
господарювання внаслідок минулих подій.
Економічний ресурс — право, що має потенціал створення економічних вигід.
Зобов'язання - теперішній обов'язок суб'єкта господарювання передати економічний
ресурс унаслідок минулих подій.
Капітал - залишкова частка в активах Товариства після вирахування всіх її зобов'язань.
Дохід - збільшення активів або зменшення зобов'язань, наслідком якого є зростання
власного капіталу, крім як унаслідок здійснення внесків держателями вимог до власного
капіталу.
Товариство визнає дохід у сумі, на яку вона має право виставити рахунок.
Витрати - зменшення активів або збільшення зобов'язань, наслідком якого є зменшення
власного капіталу, крім як унаслідок здійснення розподілу держателів вимог до власного
капіталу.
Визнанням у фінансовій звітності підлягають ті елементи, які:
- відповідають визначенням одного з елементів;
- відповідають критеріям визнання.
Критерії визнання:
а) існує імовірність того, що в майбутньому підприємство одержить економічні вигоди,

пов’язані з цим активом;
б) вартість активу для підприємства можна вірогідно оцінити.
Вважати всі активи, які перебувають у власності Товариства, контрольованими і
достовірно оціненими на підставі первинної вартості, зазначеної в первинних документах на
момент їх визнання.
Також вважати активами ті об'єкти, які не використовуються в основній діяльності, але
від яких очікується отримання економічних вигід у разі їх реалізації третім особам.
Об'єкти, які не визнаються активами, затверджуються спеціальним розпорядженням
Директора Товариства.
Основною базисної оцінкою для елементів фінансової звітності, якщо не передбачено
окремими МСФЗ, вважається історична вартість (собівартість).
4.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних
операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення
категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
4.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Склад комплекту фінансових звітів та назви форм фінансової звітності Товариства
відповідають вимогам, встановленим МСБО 1 «Подання фінансових звітів», НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності».
4.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно МСФЗ та НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат,
визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або
"собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як
частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про
основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про
основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових
записів Товариства.
4.3. Необоротні активи
Основні засоби Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності
відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».
Основні засоби - це матеріальні об'єкти, що їх:
а) утримують для використання при постачанні товарів та наданні послуг ;
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного року і вартість якого більше
20 000 гривень.
Розмежувальним критерієм для віднесення активу до групи інші основні засоби
(малоцінні необоротні матеріальні активи) та інші основні засоби (бібліотечні фонди)
вважається строк корисного використання більше одного року та вартість менше 20 000
гривень.
Товариство визначає наступні групи основних засобів:
• будівлі та споруди;
• передавальні пристрої;
• машини та обладнання;
• транспортні засоби;
• інструменти, прилади, інвентар (меблі);
• інші основні засоби;
• інші основні засоби (малоцінні необоротні матеріальні активи);
• інші основні засоби (бібліотечні фонди);
• основні засоби не готові до експлуатації (незавершені капітальні інвестиції).

Основні засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з
декількох компонентів, що мають різні терміни корисної експлуатації чи тих, що приносять
вигоду Товариству різними способами (що у свою чергу вимагає застосування по відношенню
до них різних норм і методів амортизації), враховуються окремо.
Первісно
об'єкти
основних
засобів,
які
відповідають критеріям
визнання
активу, відображаються за їх собівартістю. Після визнання активом, об'єкти
основних засобів обліковуються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та
будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
Собівартість об'єктів основних засобів складається з:
а) ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на придбання
після вирахування торговельних знижок та цінових знижок;
б) будь-яких витрат, які безпосередньо пов'язані з доставкою активу до місця
розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений
управлінським персоналом;
в) первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об'єкта та відновлення
території, на якій він розташований, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або
коли купує цей об'єкт, або коли використовує його протягом певного періоду з метою, яка
відрізняється від виробництва запасів протягом цього періоду.
Собівартість об'єктів основних засобів, утримуваних орендарем за угодою про фінансову
оренду, визначається згідно з МСФЗ 16 «Оренда». У випадку оренди основних засобів терміном
до 12 місяців МСФЗ 16 "Оренда" не застосовується.
Ліквідаційна вартість — це сума коштів, яку Товариство очікує отримати за актив при
його вибутті після закінчення строку його корисного використання, за вирахуванням витрат на
його вибуття. Ліквідаційну вартість Товариство встановлює на кожний об’єкт основних засобів
при зарахуванні його на баланс.
Строк корисної експлуатації основних засобів визначається, виходячи з очікуваної
корисності активу.
Товариство визначає терміни корисного використання по групам основних засобів:
• будівлі та споруди – 240 міс;
• передавальні пристрої- 120 міс;
• машини та обладнання – 60 міс;
• транспортні засоби – 60 міс;
• інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 48 міс ;
• інші основні засоби – 60 міс;
• інші основні засоби (малоцінні необоротні матеріальні активи) – 24 міс;
• інші основні засоби (бібліотечні фонди);
• основні засоби не готові до експлуатації (незавершені капітальні інвестиції).
Цей строк може переглядатися у разі економічної доцільності. Строк корисного
використання об'єктів основних засобів, отриманих в лізинг, встановлюється рівним терміну дії
договору лізингу (терміну сплати лізингових платежів).
Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводити прямолінійним
способом виходячи з терміну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування
амортизації основних засобів починається з дати готовності основного засобу до експлуатації.
Амортизацію активу припиняти на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з
якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи,
яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані
для продажу, та припинена діяльність», або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонти основних засобів списуються на
витрати в періоді їх виникнення. Вартість істотних оновлень і вдосконалень основних засобів

капіталізуються. Якщо при заміні одного з компонентів складних об'єктів основних засобів
виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової
вартості складного об'єкта, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого
компонента.
У разі наявності факторів знецінення активів відображати основні засоби за мінусом
збитків від знецінення згідно з МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
Основні засоби, що призначені для продажу та відповідають критеріям визнання,
обліковуються відповідно до МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та
припинена діяльність».
4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності
згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Нематеріальними активами визнавати контрольовані товариством немонетарні активи,
які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від товариства і
використовуються товариством протягом періоду більше 1 року (або операційного циклу) для
надання фінансових послуг.
Товариство обліковує нематеріальні активи окремою групою у складі необоротних
активів. До нематеріальних активів відносяться:
- розробка та запровадження нових технологій і систем,
- ліцензії,
- інтелектуальна та промислова власність (технічні знання, отримані в результаті
дослідних робіт),
- торгові марки,
- комп’ютерне програмне забезпечення,
- патенти, авторські права,
- права користування майном,
- права користування природними ресурсами,
- інші нематеріальні активи (придбання реєстрації гравців, гравці на умовах
оренди(опціону), права на гравців (футболістів), які придбаються на ринку трансферів та
ін) .
Нематеріальні активи первісно оцінюють за первісною вартістю (собівартістю), яка
включає в себе вартість придбання і витрати, пов'язані підготовкою цього активу для
використання за призначенням. Після первісного визнання нематеріальні активи
відображаються за їх собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будьяких накопичених збитків від зменшення корисності, крім прав на гравців (футболістів), що
придбаються на ринку трансферів, які Товариство оцінює за моделлю переоцінки, що
будується на показниках результативності гравців. При використанні моделі переоцінки
нематеріальні активи обліковуються за переоціненою вартістю, яка є їх справедливою
вартістю на дату переоцінки.
Переоцінка прав на гравців (футболістів), що придбаються на ринку трансферів повинна
здійснюватися протягом наступного кварталу після закінчення ігрового сезону. Оцінка
справедливої вартості проводиться зовнішнім незалежним професійним оцінювачем.
Витрати на придбання окремо придбаного нематеріального активу містять:
а) ціну його придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані податки на придбання
після вирахування торгівельних та інших знижок;
б) будь-які витрати, які можна прямо віднести до підготовки цього активу для використання
за призначенням.
Подальші витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість нематеріального
активу, якщо:
- існує ймовірність того, що ці витрати призведуть до генерування активом майбутніх
економічних вигід, які перевищать його спочатку оцінений рівень ефективності; - ці витрати

можна достовірно оцінити та віднести до відповідного активу.
Якщо наступні витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки спочатку
оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.
Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного
строку їх використання, але не більше 10 років. Нарахування амортизації починається з моменту
коли цей нематеріальний актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його
використання у спосіб передбачений комісією.
Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів визначається при їх
зарахуванні на облік інвентаризаційною комісією, призначеною Директором Товариства,
виходячи з очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень щодо строків
використання або інших факторів, строків використання подібних активів, затверджених
Директором Товариства.
Строк корисної експлуатації нематеріального активу, який походить від договірних чи
інших юридичних прав, не повинен перевищувати період чинності договірних або інших
юридичних прав, але може бути коротшим від терміну їх чинності залежно від періоду,
протягом якого суб'єкт господарювання очікує використовувати цей актив.
Якщо договірні або інші юридичні права надаються на обмежений строк, який може бути
подовженим, строк корисної експлуатації нематеріального активу має включати такі періоди
(період) поновлення, тільки якщо є свідчення, які підтверджують можливість поновлення
суб'єктом господарювання без суттєвих витрат.
Період і метод амортизації нематеріального активу з визначеним строком корисної
експлуатації переглядати на кінець кожного фінансового року.
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації (безстрокові
ліцензії) - не амортизуються.
4.5. Запаси
Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснювати відповідно до МСБО 2
«Запаси».
Запаси – активи, які:
а) утримуються для продажу у звичайної діяльності;
б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу; або
в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі
або при наданні послуг.
Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнається їх найменування.
Облік запасів ведеться у натуральному та грошовому вимірниках.
Запаси відображуються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартістю
або чистою вартістю реалізації.
Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, переробку та інші витрати, що
виникли під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у
теперішній стан.
Витрати на придбання:
• ціна закупки;
• ввізне мито та інші податки, що не відшкодовуються товариству;
• транспортно-заготівельні витрати, які пов'язанні з придбанням товарів.
Чиста вартість реалізації - це можлива ціна реалізації в ході звичайної діяльності
Товариства за вирахуванням розрахункових витрат по продажу.
Причинами списання запасів до чистої вартості реалізації є:
• пошкодження;
• часткове або повне старіння;
• зниження цін;
При продажу або іншому вибутті запасів оцінка їх здійснюється за методом середньозваженої

собівартості.
Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію,
списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких
предметів за місцями експлуатації відповідальними особами протягом строку їх фактичного
використання.
Суму транспортно-заготівельних витрат враховуються в бухгалтерському обліку методом
прямого обліку – включати до первісної вартості придбаних запасів при їх оприбуткуванні.
Транспортно-заготівельні витрати, понесені при придбанні різних найменувань запасів,
включати до первісної вартості таких запасів шляхом їх розподілу пропорційно вартості
придбаних запасів у постачальників.
4.6. Дебіторська та кредиторська заборгованість
Визнання, класифікація та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості
здійснюється відповідно до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття", МСБО 1 «Подання
фінансових звітів», МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти».
Товариство визнає дебіторську заборгованість у балансі, коли стає стороною контрактних
зобов'язань і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові або інші цінності.
Товариство визнає кредиторську
заборгованість у балансі, коли стає стороною
контрактних зобов'язань і внаслідок цього має юридичний обов’язок сплатити грошові кошти
або надати інші цінності.
Дебіторська та кредиторська заборгованість поділяється на поточну та довгострокову.
Поточна заборгованість – сума дебіторської або кредиторської заборгованості, яка буде
погашена протягом 12 місяців з дати балансу.
Довгострокова заборгованість – сума дебіторської або кредиторської заборгованості
фізичних та юридичних осіб, яка буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.
Товариство здійснює переказ частини довгострокової заборгованості до складу
короткострокової, коли за умовами договору до погашення частини суми заборгованості
залишається менше 365 днів.
Під час первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за її справедливою
вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до фінансового активу. Витрати за
операцією - це додаткові витрати, що безпосередньо належать до придбання або вибуття
фінансового активу і включають, крім іншого: винагороди агентам, консультантам, брокерам,
біржам, а також невідшкодовані податки та збори.
Після первісного визнання довгострокову дебіторська заборгованість відображається в
балансі за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, тобто за
вартістю при первісному визнанні, мінус виплати основної суми, плюс (або мінус) накопичена
амортизація будь-якої різниці між цією первісною сумою та сумою погашення із застосуванням
методу ефективного відсотка та мінус будь-яке зменшення унаслідок зменшення корисності або
неможливості отримання.
Сума погашення (NPV) за ефективною ставкою відсотка розраховується за формулою:

де:
n, t — кількість періодів часу;
CF – очікувана сума погашення;
R - ставка дисконтування (ефективна ставка відсотку).
При застосуванні методу ефективного відсотка в якості ефективної ставки відсотка

використовуються ставки, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для
фінансових інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи
кредитну якість інструмента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є
фіксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій
здійснюватимуться платежі.
У випадку, якщо часові інтервали між контрактними платежами не є рівномірними,
Товариство розраховує ставку дисконтування в розрахунку на один день та використовує в
якості кількості періодів платежів кількість днів між датою визнання фінансового зобов'язання
та строком його погашення.
Оцінка поточної дебіторської заборгованості ґрунтується на первісній (справедливій)
вартості, якщо неможливо чітко визначити термін погашення такої заборгованості.
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство
оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
4.7. Фінансові інструменти
Фінансові інструменти обліковуються відповідно до МСБО 32 "Фінансові інструменти:
подання" і МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
Під час первісного визнання Товариство оцінює фінансовий актив або фінансове
зобов'язання за його справедливою вартістю плюс або мінус (у випадку фінансового активу або
фінансового зобов'язання, що не оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або
збиток) витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання або випуск
фінансового активу або фінансового зобов'язання.
Для оцінки фінансового активу після первісного визнання фінансові активи
класифікуються за 3 категоріями:
а) фінансові активи, які обліковуються за амортизованою собівартістю;
б) фінансові активи, оцінювані за справедливою вартістю з переоцінкою в іншому сукупному
доході;
в) фінансові активи, оцінювані за справедливою вартістю з переоцінкою у прибутках та
збитках;
Облік фінансових інструментів здійснюється в розрізі договорів та контрагентів.
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю в разі одночасного
дотримання обох зазначених нижче умов:
• фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових
активів для одержання договірних грошових потоків;
• договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто
виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.
Амортизована собівартість - це сума, за якою фінансовий актив чи фінансове зобов'язання
оцінюється під час первісного визнання з вирахуванням погашення основної суми, і з
додаванням або вирахуванням накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною
вартістю та вартістю при погашенні (відкоригованої, у випадку фінансових активів, із
урахуванням резерву під збитки), визначена за методом ефективного відсотка.
Товариство розраховує процентний дохід шляхом застосування ефективної ставки
відсотка до валової балансової вартості фінансового активу.
Придбані або створені кредитно-знецінені фінансові активи обліковуються із
застосуванням ефективної ставки відсотка, відкоригованої на кредитний ризик, до собівартості
фінансового активу з моменту первісного визнання.
Фінансові активи, які не є придбаними або створеними кредитно-знеціненими
фінансовими активами, але згодом стали кредитно-знеціненими фінансовими активами,
обліковуються із застосуванням ефективної ставки відсотка до амортизованої собівартості
фінансового активу в наступних звітних періодах.
У разі зменшення кредитного ризику за фінансовим інструментом, внаслідок чого

фінансовий актив перестає бути кредитно-знеціненим, в наступних звітних періодах
розраховується процентний дохід шляхом застосування ефективної ставки відсотка до валової
балансової вартості активу.
Як правило, для короткострокових фінансових активів, які виникли з кредитних
договорів, номінальна процентна ставка є дуже близькою до ефективної процентної ставки,
процентні доходи по таким фінансовим активам розраховуються на підставі номінальної
процентної ставки.
Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у
разі одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
• фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як
шляхом одержання договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів;
• договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є
суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.
Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо
він не оцінюється за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший
сукупний дохід. Однак, Товариство може на власний розсуд прийняти під час первісного
визнання певних інвестицій в інструменти власного капіталу, які в іншому випадку оцінювалися
б за справедливою вартістю через прибуток або збиток, безвідкличне рішення про відображення
подальших змін справедливої вартості в іншому сукупному доході.
4.7.1. Прибутки та збитки
Товариство на власний розсуд приймає безвідкличне рішення про відображення в іншому
сукупному доході змін у справедливій вартості інвестиції в інструмент власного капіталу, що не
утримується для торгівлі. Таке рішення приймається на рівні кожного інструмента. Відповідні
суми, відображені в іншому сукупному доході, після цього в прибуток або збиток не
передаються. Натомість Товариство може передати кумулятивний прибуток або збиток у
власному капіталі. Дивіденди на такі інвестиції визнаються в прибутку або збитку крім
випадків, коли дивіденди явно являють собою відшкодування частини собівартості інвестицій.
Товариство застосовує МСБО 21 до тих фінансових активів і фінансових зобов'язань, які
є монетарними статтями згідно з МСБО 21 та виражені в іноземній валюті. Товариство визнає
прибуток чи збиток від курсових різниць за монетарними активами та монетарними
зобов'язаннями в прибутку або збитку. Виняток становить монетарна стаття, призначена
інструментом хеджування в хеджуванні грошових потоків, хеджування чистої інвестиції, або
хеджуванні справедливої вартості інструмента власного капіталу, щодо якого суб'єкт
господарювання прийняв рішення про відображення змін у справедливій вартості у складі
іншого сукупного доходу згідно з пунктом 5.7.5 МСФЗ 9.
У цілях визнання прибутку чи збитку від курсових різниць за МСБО 21 фінансовий
актив, що оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, вважається
монетарною статтею. Відповідно, такий фінансовий актив вважається активом, що оцінюється за
амортизованою собівартістю в іноземній валюті. Курсові різниці за амортизованою собівартістю
визнаються в прибутку або збитку, а інші зміни в балансовій вартості визнаються згідно з
пунктом 5.7.10. МСФЗ 9.
Товариство
може прийняти безвідкличне рішення про відображення в іншому
сукупному доходу наступних змін у справедливій вартості конкретних інвестицій в інструменти
власного капіталу. Така інвестиція не є монетарною статтею. Отже, прибуток або збиток
відображений в іншому сукупному доході, включає в себе будь-яку складову, пов'язану з
валютним курсом.
4.7.2. Класифікація фінансових зобов’язань
Товариство здійснює класифікацію всіх фінансових зобов'язань за такими категоріями:
• фінансові зобов’язання, що в подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю;
• фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або

збиток. Такі зобов'язання, включаючи похідні інструменти, що є зобов'язаннями, надалі
оцінюються за справедливою вартістю.
• фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний
дохід.
Товариство може під час первісного визнання безвідклично призначити фінансове
зобов'язання як таке, що оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо
це дозволено пунктом 4.3.5 МСФЗ 9 або якщо таке рішення забезпечує надання більш доречної
інформації через одну з таких причин:
• воно усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні (яку подекуди
називають «неузгодженістю обліку»), що в іншому випадку виникла б при оцінці активів
або зобов'язань, або при визнанні прибутків і збитків за ними на різних основах, або
• група фінансових зобов’язань або фінансових активів і фінансових зобов'язань перебуває
в управлінні, а її показники ефективності оцінюються на основі справедливої вартості
згідно з документально оформленою стратегією управління ризиком або стратегією
інвестування.
4.7.3. Припинення визнання фінансових активів
Товариство припиняє визнання фінансового активу тоді, коли спливає строк дії
договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу, або він передає фінансовий
актив і таке передавання відповідає критеріям для припинення визнання.
Товариство передає фінансовий актив тоді, коли воно передає договірні права на
одержання грошових потоків від такого фінансового активу; або зберігає за собою договірні
права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу, але бере на себе договірне
зобов'язання виплачувати грошові потоки одному або кільком одержувачам за угодою.
Якщо Товариство зберігає за собою договірні права на одержання грошових потоків від
фінансового активу («первісний актив»), але бере на себе договірне зобов'язання виплачувати ці
грошові потоки одному або кільком суб'єктам господарювання («кінцеві одержувачі»), то
Товариство розглядає цю операцію як передавання фінансового активу тоді й лише тоді, коли
виконуються всі три наведені нижче умови.
• Товариство не зобов’язане виплачувати суми кінцевим одержувачам, якщо від
первісного активу йому не надійшли еквівалентні суми. Короткострокові аванси з правом
повного відшкодування наданої суми з процентами, нарахованими за ринковими ставками, цю
умову не порушують;
• Положення договору про передавання активів забороняють Товариству продавати
первісний актив або надавати його в заставу, крім його надання кінцевим одержувачам на
забезпечення свого зобов'язання виплачувати їм грошові потоки;
• Товариство зобов'язане переказувати всі грошові потоки, що були зібрані ним від
імені кінцевих одержувачів, без суттєвої затримки. Крім того, Товариство не має права повторно
інвестувати такі грошові потоки, за винятком інвестицій грошовими коштами та їх
еквівалентами (згідно з визначенням, поданим у МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів»)
упродовж короткого розрахункового періоду від дати одержання коштів до дати обов'язкового їх
переказу кінцевим одержувачам із передаванням процентів, одержаних від таких інвестицій, на
користь кінцевих одержувачів.
Якщо Товариство в основному передає всі ризики та вигоди від володіння фінансовим
активом, то воно припиняє визнання фінансового активу та окремо визнає як активи або
зобов'язання всі права та обов'язки, створені або збережені при передаванні. Передавання
ризиків та вигод оцінюється шляхом порівняння вразливості Товариства до ризику пов’язаного з
мінливістю сум і строків чистих грошових потоків від переданого активу (до та після
передання). Товариство в основному зберігає за собою всі ризики та вигоди від володіння
фінансовим активом, якщо його вразливість до мінливості теперішньої вартості майбутніх
чистих грошових потоків від фінансового активу не зазнає значних змін унаслідок передавання

(наприклад, через те, що Товариство продало фінансовий актив на умовах угоди про його
зворотній викуп за фіксованою ціною або за ціною продажу плюс дохід позикодавця).
Якщо Товариство має практичну здатність продати актив у цілому незв'язаній третій
стороні й має змогу втілити цю можливість у життя в односторонньому порядку та без потреби
у встановленні додаткових обмежень на передавання, то Товариство контроль за собою не
зберегло. У всіх решті випадків Товариство зберігає за собою контроль.
4.7.4. Припинення визнання фінансових зобов’язань
Товариство припиняє визнання фінансових зобов’язань тоді і тільки тоді, коли вони
погашені, або коли передбачений договором обов’язок виконаний, анульований, або
припинений після закінчення терміну позовної давності.
4.8. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти складаються з грошових коштів в банках, готівки в касі і депозитів до
запитання.
Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни
вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі
короткого строку погашення - не більше ніж три місяці.
Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України (гривні), що є
функціональною валютою.
Господарські операції, проведені в іноземній валюті при первинному визнанні
відображаються у функціональній валюті за курсом Національного Банку України (НБУ) на дату
здійснення операції.
На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»
всі монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті перераховуються та відображаються у
Балансі за курсом НБУ на дату складання звітності.
Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються підсумовуючим
підсумком, у звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання
активами.
Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх
номінальній вартості.
Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за
амортизованою собівартістю.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України
(НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у
випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть
бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про
ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів,
визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного
періоду.
4.9. Знецінення активів
Товариство відображає активи у фінансовій звітності з урахуванням знецінення, яке
обліковується відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
На дату складання фінансової звітності Товариство визначає наявність ознак знецінення
активів:
• зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду на істотну величину, ніж
очікувалося;
• старіння або фізичне пошкодження активу;

•

істотні негативні зміни в ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому
діє Товариство, що сталося протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом;
• збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка, яке може суттєво
зменшити суму очікуваного відшкодування активу;
• перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю;
• суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі очікувані
зміни в наступному періоді, які негативно впливають на діяльність Товариства.
4.10. Зменшення корисності фінансових активів
Зменшення корисності фінансових інструментів відображається відповідно до МСФЗ 9 в
наступному порядку.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим
активом, що оцінюється за амортизованою собівартістю, або за зобов'язанням із кредитування.
Очікувані кредитні збитки – це зважена за ймовірністю оцінка кредитних збитків (тобто
теперішня вартість усіх недоотриманих сум грошових коштів за весь очікуваний строку дії
фінансового інструмента). Недоотримані суми грошових коштів – це різниця між грошовими
потоками, що належать до сплати Товариству згідно з договором, і грошовими потоками,
одержання Товариство очікує. Оскільки очікувані кредитні збитки враховують суму і
строковість платежів, кредитний збиток виникає навіть у тому разі, коли Товариство очікує
одержання платежу в повному обсязі, але пізніше договірного строку його сплати.
Кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними грошовими потоками,
належними до сплати на користь Товариства за договором, і грошовими потоками, які
Товариство очікує одержати.
Товариство розраховує зменшення корисності для визнання та оцінки резерву під збитки
за фінансовими активами, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний
дохід. Проте резерв під збитки визнається в іншому сукупному доході й не зменшує балансової
вартості фінансового активу, зазначеної у звіті про фінансовий стан.
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим
інструментом у розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії
фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс
із моменту первісного визнання.
Якщо станом на звітну дату кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав
значного зростання з моменту первісного визнання, то Товариство оцінює резерв під збитки за
таким фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним
збиткам.
Якщо Товариство у попередньому звітному періоді оцінило резерв під збитки за
фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк
дії фінансового інструменту, але станом на поточну звітну дату з'ясувало, що критерії такого
визнання більше не виконуються, то Товариство оцінює резерв під збитки в розмірі, що
дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам станом на поточну звітну дату.
Товариство визнає суму очікуваних кредитних збитків (або здійснює відновлення
корисності), що є необхідною для коригування резерву під збитки станом на звітну дату, до
суми, яка має бути визнана, як прибуток або збиток від зменшення корисності в прибутку або
збитку.
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за
фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні
такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну
ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії
фінансового інструмента. Методика оцінки зміни ризику настання дефолту затверджується
Товариством і є невід’ємною частиною Положення про облікову політику.
Методика оцінки очікуваних кредитних збитків за фінансовим інструментом відображає:

• об'єктивну та зважену за ймовірністю суму, визначену шляхом оцінки певного діапазону
можливих результатів;
• часову вартість грошей;
• обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію про минулі події, поточні умови та
прогнози майбутніх економічних умов, що може бути одержана без надмірних витрат або зусиль
станом на звітну дату.
Оскільки одержання обґрунтовано необхідної та підтверджуваної прогнозної інформації
не можливе без надмірних витрат або зусиль, Товариство спирається лише на інформацію про
прострочення при визначенні того, чи зазнав кредитний ризик значного зростання з моменту
первісного визнання. Незважаючи на способи оцінювання, у разі прострочення договірних
платежів більш ніж на 30 днів приймається спростовне припущення про те, що кредитний ризик
за фінансовим активом зазнав значного зростання з моменту первісного визнання. Товариство
може спростувати це припущення, якщо має необхідну та підтверджувану інформацію, що може
бути одержана без надмірних витрат або зусиль, котра показує, що кредитний ризик із моменту
первісного визнання не зазнав значного зростання навіть попри те, що договірні платежі
прострочено більш ніж на 30 днів. Якщо Товариство з'ясує, що кредитний ризик значно зріс до
того, як договірні платежі було прострочено більш ніж на 30 днів, то спростовне припущення не
застосовується.
Оскільки Товариство не має обґрунтовано необхідної та підтверджуваної інформації,
одержаної без надмірних витрат або зусиль з метою оцінки очікуваних кредитних збитків за весь
строк дії на індивідуальній основі, очікувані кредитні збитки за весь строк дії визнаються на
груповій основі з урахуванням усеосяжної інформації про кредитний ризик.
Товариство оцінює очікувані кредитні збитки за торгівельною дебіторською
заборгованістю, яка, у розумінні МСФЗ 15, не містить компонента фінансування, за спрощеним
підходом.
Спрощений підхід ґрунтується на застосуванні матричного методу, при якому показники
імовірності дефолту боржника та очікуваного рівня збитків агреговані у єдиний коефіцієнт –
фактор збитковості.
4.10.1. Визначення дефолту
При з'ясуванні того, чи зазнав значного зростання кредитний ризик за фінансовим
інструментом, Товариство враховує зміну ризику настання дефолту з моменту первісного
визнання.
При визначенні дефолту в цілях з'ясування ризику настання дефолту Товариство
застосовує визначення дефолту, яке відповідає визначенню, використовуваному в цілях
внутрішнього управління кредитним ризиком для відповідного фінансового інструмента, а
також, якщо це є доцільним, розглядає якісні показники (наприклад, фінансові умови). Однак,
при цьому застосовується спростовне припущення про те, що дефолт настає не пізніше, ніж
фінансовий актив стане простроченим на 180 днів, якщо Товариство не має обґрунтовано
необхідної та підтверджуваної інформації, що доводить доцільність застосування критерію з
більшою тривалістю прострочення. Визначення дефолту, що використовується в цих цілях,
застосовується послідовно до всіх фінансових інструментів, якщо не стане доступною
інформація, яка вказує на доцільність застосування іншого визначення дефолту за конкретним
фінансовим інструментом.
4.10.2. Часова вартість грошей
Очікувані кредитні збитки дисконтуються до звітної дати, а не до очікуваної дати
дефолту або якоїсь іншої дати, за ефективною ставкою відсотка, визначеною при первісному
визнанні, або за наближеною до неї ставкою. Якщо за фінансовим інструментом установлено
змінну ставку відсотка, то очікувані кредитні збитки дисконтуються з використанням
ефективної ставки відсотка.
У випадку придбаних або створених кредитно-знецінених фінансових активів очікувані

кредитні збитки дисконтуються за відкоригованою на кредитний ризик ефективною ставкою
відсотка, визначеною при первісному визнанні.
4.11. Зобов’язання та забезпечення
Облік і визнання непередбачених зобов'язань та забезпечень Товариства здійснюється
відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».
Зобов'язання Товариства, класифікуються на довгострокові (строк погашення понад 12
місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).
Оцінка довгострокової кредиторської заборгованості ґрунтується на первісній
(справедливій) вартості.
Поточна кредиторська заборгованість за виключенням фінансових зобов’язань
обліковується і відображається у звітності за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій
вартості отриманих активів або послуг.
Товариство здійснює переказ частини довгострокової кредиторської заборгованості до
складу короткострокової, коли за умовами договору до повернення частини суми боргу
залишається менше 365 днів.
Забезпечення визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому має
юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності
буде потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю.
Товариство визнає в якості забезпечень - забезпечення відпусток, які формується
щомісячно виходячи з фонду оплати праці наступним чином:
Забезпечення нараховується, виходячи із заробітної плати працівників за квартал та
нарахованих на заробітну плату страхових внесків.
Щомісяця працівник накопичує 2 дні щорічної оплачуваної відпустки (в т. ч., якщо
працівник знаходився на лікарняному).
З метою врахування підвищення (пониження) заробітної плати для обчислення
забезпечення, щоквартально відрахування до забезпечень визначаються на останній робочий
день кварталу.
Розрахунок відрахувань до забезпечень на виплату відпусток визначається щоквартально
за формулою:
Сума відрахування до забезпечень = (Фонд оплати праці + нарахування єдиного
соціального внеску) / кількість календарних днів у поточному місяці (за виключенням святкових
днів) х 6.
Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума
включається до складу доходу звітного періоду.
Суми створених забезпечень визнаються витратами.
4.12. Умовні зобов'язання та активи
Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація
про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі
економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація
про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.
4.13. Винагороди працівникам
Винагороди працівникам Товариства враховуються як поточні так і довгострокові, в
залежності від виду виплат відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам».
Виплати працівникам включають:
а). короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, оплачені щорічні відпустки та
тимчасова непрацездатність, участь у розподілі прибутку та премії (якщо вони підлягають сплаті
протягом дванадцяти місяців після закінчення періоду);
б). виплати по закінченні трудової діяльності, такі як пенсії, інші види пенсійного забезпечення,
страхування життя та медичне обслуговування по закінченні трудової діяльності;
в). інші поточні виплати працівникам, включаючи додаткову відпустку за вислугу років або
оплачувану академічну відпустку, виплати з нагоди ювілеїв чи інші виплати за вислугу років,

виплати за тривалою непрацездатністю, а також отримання частки прибутку, премії та
відстрочену компенсацію, якщо вони підлягають сплаті після завершення дванадцяти місяців
після закінчення періоду або пізніше;
г). виплати при звільненні.
У процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов'язкові внески до
Державного Пенсійного фонду за своїх працівників, в розмірі передбаченому Законодавством
України.
4.14. Визнання доходів і витрат
Товариство визнає дохід від звичайної діяльності коли (або у міру того, як)
воно задовольняє зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу
клієнтові. Товар вважають переданим, коли (або у міру того, як) клієнт отримує над ним
контроль. Тобто при продажу товару дохід визнають тоді, коли Товариство передало контроль
над товаром клієнтові.
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів
визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених нижче умов:
• Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на
фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
• за Товариством не залишається ні подальша участь управлінського персоналу у формі,
яка зазвичай пов’язана з правом володіння, ні контроль за проданими фінансовими
інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
• суму доходу можна достовірно оцінити;
• існує ймовірність, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з
операцією;
• можна достовірно оцінити витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з
операцією.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати
надходження коштів і визначається в залежності від ступеня завершеності операції з надання
послуг на звітну дату.
Дохід від фінансової оренди відображається як дохід від реалізації необоротних активів
та фінансовий дохід, що підлягає отриманню в сумі відсотків. Розподіл фінансового доходу між
звітними періодами протягом строку оренди здійснюється із застосуванням графіку орендних
платежів щомісячно.
Дивіденди визнаються доходом в момент встановлення права на отримання коштів.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та
критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів
або зменшення зобов’язань.
Витрати визнаються у звіті про прибутки і збитки Товариства, коли виникає зниження
майбутніх економічних вигід, які пов'язані із зменшенням активів, амортизації чи збільшенням
зобов'язань, які можуть бути надійно оцінені, і результатом чого є зменшення чистих активів, за
винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасників.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки на основі прямого зв'язку між
понесеними витратами і доходами конкретних статей доходу за умови відповідності визначенню
та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбутніх економічних вигід або тоді і тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не
відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов’язання без визнання активу.
Коли передбачається, що економічні вигоди виникнуть в декількох звітних періодах,
витрати визнаються у звіті про сукупний дохід на основі процедури систематичного і

раціонального розподілу.
Витрати, пов'язані з використанням активів, наприклад, знос і амортизація, визнаються в
звітних періодах, в яких були отримані економічні вигоди, пов'язані з цими об'єктами.
Визначення фінансового результату та величини нерозподіленого прибутку (непокритих
збитків) проводиться щоквартально.
4.15. Витрати з податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності
Товариства відповідно до МСБО 12 «Податок на прибуток».
Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати,
складаються із сум поточного та відстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за
рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.
Відстрочені податкові зобов'язання - суми податків на прибуток, що підлягають сплаті в
майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць.
Відстрочені податкові активи - це суми податків на прибуток, що підлягають
відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до:
а). тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню;
б). перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди;
в). перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди.
Тимчасові різниці - це різниці між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в звіті
про фінансовий стан та їх податковою базою.
Тимчасові різниці можуть бути:
а). тимчасовими різницями, що підлягають оподаткуванню, є тимчасові різниці, які при
визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів
спричиняють виникнення сум, що підлягають оподаткуванню, коли балансова вартість активу
або зобов'язання відшкодовується чи погашається;
б). тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню, є тимчасові різниці, які при
визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів
спричиняють виникнення сум, що підлягають вирахуванню, коли балансова вартість активу чи
зобов'язання відшкодовується або погашається.
Податкова база активу або зобов'язання - це сума, яка використовується для цілей
оподаткування цього активу або зобов'язання.
Відстрочений податок визнається у сумі, яка, як очікується, буде сплачена або
відшкодована в зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів та зобов'язань,
відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими базами активів і зобов'язань.
Відстрочені податки на прибуток розраховуються за тимчасовими різницями з використанням
балансового методу обліку зобов'язань.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками,
які, як очікуються, будуть застосовані в періоді, коли будуть реалізовані активи або погашені
зобов'язання на основі податкових ставок, що діяли на звітну дату, або про введення яких в дію
в найближчому майбутньому було достовірно відомо за станом на звітну дату.
Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, якщо існує
ймовірність того, що наявність майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалізувати
відстрочені податкові активи або якщо вони зможуть бути зараховані проти існуючих
відкладених податкових зобов'язань.
При розрахунку витрат на прибуток також враховуються постійні податкові різницірізниця між податковим прибутком (збитком) і обліковим прибутком (збитком) за певний
період, що виникає в поточному періоді та не анулюється у наступних звітних періодах..
4.16. Оренда
Товариство застосовує МСФЗ 16 «Оренда» до всіх видів оренди, включаючи оренду
активів з права користування в суборенду, крім передбачених стандартом виключень.

Товариство не застосовує цей стандарт до оренди нематеріальних активів.
Товариство не визнає оренду по договорам:
• короткострокової оренди (термін дії якої, визначений згідно стандарту становить не більше
12 місяців;
• оренди, за якою базовий актив є малоцінним (тобто базових активів, вартість яких коли вони
нові, не перевищує 5000 $ США (гривневий еквівалент по курсу НБУ на момент визнання),
навіть якщо сумарна величина таких договорів оренди є істотною).
У такому разі Товариство визнає орендні платежі, як витрати на прямолінійній основі протягом
строку оренди або на іншій систематичній основі.
На початку дії договору Товариство оцінює, чи є договір орендою або чи містить договір
оренду.
Товариство проводить повторну оцінку договору чи є договір орендою або чи містить
договір оренду, лише якщо змінюються умови договору.
На дату початку оренди Товариство в якості орендаря визнає актив з права користування
та орендне зобов’язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на таку
дату, застосовуючи припустиму ставку відсотків оренди, або ставку додаткових запозичень.
Після дати початку Товариство в якості орендаря оцінює актив з права користування,
застосовуючи модель собівартості з:
• вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків
внаслідок зменшення корисності; та
• коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов’язання
Після дати початку оренди орендар визнає у прибутку або збитку –окрім випадків, коли
ці витрати включаються в балансову вартість іншого активу, застосовуючи інші відповідні
стандарти, такі обидві складові:
а ) відсотки за орендним зобов’язанням; та
б) змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов’язання у тому періоді, у
якому сталась подія чи умови, які спричинили здійснення таких платежів.
Товариство як орендодавець класифікує кожну зі своїх оренд або як операційну оренду,
або як фінансову оренду.
Класифікацію оренди здійснюють на дату початку дії оренди; повторна оцінка
здійснюється лише у разі модифікації оренди. Зміни оцінок (наприклад, зміни оцінок строку
економічного експлуатації або ліквідаційної вартості базового активу) або зміни обставин
(наприклад, невиконання зобов’язань орендарем) не ведуть до нової класифікації оренди з
метою обліку.
На дату початку оренди Товариство визнає активи, утримувані за фінансовою орендою, у
своєму звіті про фінансовий стан та подає їх як дебіторську заборгованість за сумою, що
дорівнює чистій інвестиції в оренду.
На дату початку оренди Товариство-орендодавець щодо кожної своєї фінансової оренди
визнає таку інформацію:
а) дохід, який є справедливою вартістю базового активу або якщо вона менша, –
теперішньою вартістю орендних платежів, що нараховуються орендодавцю, дисконтованою за
ринковою ставкою відсотка;
б) собівартість продажу, яка є собівартістю або балансовою вартістю (якщо вони різні)
базового активу мінус теперішня вартість негарантованої ліквідаційної вартості; та
в) прибуток або збиток від продажу (який є різницею між доходом та собівартістю продажу) .
Товариство-орендодавець визнає фінансовий дохід протягом строку оренди на основі
моделі, яка відображає сталу періодичну ставку прибутковості на чисті інвестиції орендодавця в
оренду.
Товариство-орендодавець визнає орендні платежі від операційної оренди як дохід на
прямолінійній основі чи будь-якій іншій систематичній основі.

Товариство-орендодавець не визнає ніякого прибутку від продажу активу під час
укладання договору про операційну оренду через те, що вона не є еквівалентом продажу.
5. Основні припущення, оцінки та судження
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які
впливають на відображення в звітності сум активів і зобов’язань і на розкриття інформації про
потенційні активи і зобов’язання на дату складання бухгалтерського балансу. Фактичні
результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки періодично переглядаються, і у
разі потреби коригувань, такі зміни відображуються у складі фінансових результатів за період,
коли про них стає відомо.
Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних
рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки
Товариства;
• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну
форму;
• є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
• є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність
наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
• вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
• визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та
витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші
положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують
подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з
обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним
джерелам.
Операції, що не регламентовані МСФЗ, в звітному періоді не здійснювались.
Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових
ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на
звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо
передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих
різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка
справедливої вартості».
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок
до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом
невизначеності оцінок, тому що:
а). вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних
курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а
також специфічних особливостей операцій; та
б). вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових
ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і
коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових

інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у
фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за
цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й
динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з
призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором
і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх
потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення
ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору
ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об'єкти інвестування,
або - ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на
дату оцінки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторів:
а) вартості грошей у часі;
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які
вимагають різні рівні компенсації;
в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.
Товариство у 2020 році використовувало наступні ставки дисконту:
для визначення зобов’язань та активу по оренді на рівні 9,5% - вартість короткострокових
кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування овердрафту) станом
на 24.06.2020 (дату укладання договору оренди);
для визначення зобов’язань та активу по оренді на рівні 8.1% - вартість короткострокових
кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування овердрафту) станом
на 01.12.2020 (дату укладання договору оренди);
для кредиторської заборгованості – 9,4%, 9%, 8,8%, 8,5%, 8,3%, 8,1%, 8%, 7,9%, 7,8%,
7,6% та 7,5%, вартість короткострокових кредитів за даними статистичної звітності банків
України (без урахування овердрафту) на дати їх виникнення.
для дебіторської заборгованості – 9,4% та 8,3% вартість короткострокових кредитів за
даними статистичної звітності банків України (без урахування овердрафту) на дати їх
виникнення.
Інформація, що використана для визначення ставки одержана з офіційного сайту НБУ за
посиланням: https://www.bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms розділ
«Вартість кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування
овердрафту)».
Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату
виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими
активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за
весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредитнознецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками (у разі
незначного зростання кредитного ризику).
Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані
до того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно

зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші
чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення
модифікації або реструктуризації).
Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий
інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал
виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі,
а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть
знизити, але не обов’язково здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо
договірних грошових потоків.
Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише
на підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими
фінансовими інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство
здійснює діяльність.
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом
просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у
попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну дату. У такому
випадку Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту
первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь
строк дії.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних
збитків.
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх
знецінення. Кредитний ризик визнається виходячи з власного професійного судження
керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних
майбутніх грошових потоків з застосуванням матричного методу, при якому показники
імовірності дефолту боржника та очікуваного рівня збитків агреговані у єдиний коефіцієнт –
фактор збитковості , затверджений в облікової політиці підприємства, або на підставі звіту
суб'єкта оціночної діяльності, що має відповідний сертифікат .
6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
6.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за
справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 13
«Оцінка справедливої вартості» у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного
періоду. Товариство відбирає вхідні дані, які відповідають характеристикам активу чи
зобов'язання, що їх брали б до уваги учасники ринку в операції з активом чи зобов'язанням.
Активи, що оцінюються за справедливою вартістю, Товариство поділяє на нижческазані
класи активів, яким притаманні відповідні методики та методи оцінювання.
Класи активів та
зобов’язань
Грошові кошти та їх
еквіваленти

Методики оцінювання

Первісна та подальша оцінка
грошових коштів та їх еквівалентів
здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює їх
номінальній вартості

Метод оцінки
Ринковий

Вихідні дані
Офіційні курси
НБУ

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

Класи активів та
зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю
Дата оцінки
Грошові кошти
та
їх
еквіваленти

1 рівень
(ті, що мають
котирування, та
спостережувані)

2 рівень
(ті, що не мають
котирувань, але
спостережувані)

3 рівень
(ті, що не мають
котирувань і не є
спостережуваними)

31.12.2020

31.12.2020
265

31.12.2020

Усього

31.12.2020
265

6.3. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості
У звітному періоді переведень між рівнями ієрархії справедливої вартості не відбувалось.
6.4. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
31.12.2020

Грошові кошти

265

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої
вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка
суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для
користувачів фінансової звітності.
7. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
Товариство далі наводить додаткову інформацію, яка необхідна для кращого розуміння
результатів діяльності Товариства.
7.1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Облікова політика Товариства регламентується Законодавством України, МСФЗ та
Положенням про облікову політику, затвердженим Наказом Генерального директора Про
облікову політику ПАТ «РНК «ВЕРЕС» № 1/04/2020 від 03.04.2020 року.
До форми № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), протягом року коригування та зміни
не вносились. Для подання у Балансі здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні
(оборотні) та непоточні (необоротні), відповідно до вимог МСБО 1 “Подання фінансових
звітів”. До поточних активів та зобов'язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування
або погашення протягом 12 місяців від дати балансу.
Порівняльна інформація на початок звітного періоду відсутня, тому що Товариство є
новоствореним, дата державної реєстрації 03.04.2020 року.
7.1.1. Необоротні активи
7.1.1.1. Основні засоби
Інформація про рух основних засобів на підприємстві наведена в Таблиці
Залишок на
03.04.2020
Групи
основних
засобів

Первісн
а
(переоц
інена)
вартість
1

2

Надійшл
о за
період з
03.04.202
0 по
31.12.202
0 року

Знос

3

4

Переоцінка (дооцінка +,
уцінка -)

Вибуло за звітний
період

Первісна
(переоцін
ена)
вартість

Знос

Первісна
(переоці
нена)
вартість

Знос

5

6

7

8

Нарахов
ано
амортиз
ацій за
період з
03.04.20
20 по
31.12.20
20 року

9

Інші зміни за звітний
період

Залишок на 31.12.2020

передані в
оренду

Первісна
(переоцін
ена)
вартість

Знос

Первісна
(переоцін
ена)
вартість

Знос

Первісна
(переоцінена
) вартість

10

11

12

13

14

Будинки,
споруди та
передавальні
пристрої

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Актив з права
користування
(оренда)

0

0

279

0

0

0

0

126

0

0

153

126

Машини та
обладнання

0

0

318

0

0

0

0

10

0

0

308

10

0

Транспортні
засоби

0

0

462

0

0

0

0

31

0

0

431

31

0

Інструменти,
прилади,
інвентар
(меблі)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

0

0

1059

0

0

0

0

167

0

0

892

167

0

0

Станом на 31.12.2020 року Товариством укладені:
- Договір суборенди нежитлового приміщення (юридичної адреси) №бн від 03.04.2020,
термін дії 31.12.2020, орендодавець ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА
АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ», приміщення надається в оренду безоплатно, у рамках сприяння
розвитку футболу на території Рівненської області;
-Договір оренди нежитлового приміщення №01/06/2020 від 24.06.2020, термін дії
31.05.2021 року, укладений з ТОВ «Торгово-Сервісний центр «Покровський», договір
кваліфікований як оренда активу з права користування. Товариство в якості орендаря визнає
актив з права користування та орендне зобов’язання за теперішньою вартістю орендних
платежів, не сплачених на таку дату в сумі 205 тис. грн., застосовуючи ставку короткострокових
кредитів, наданих юридичним особам, за даними статистичної звітності банків України (без
урахування овердрафту) станом на 24.06.2020 (дату укладання договору оренди) 9,5% річних.
- -Договір суборенди нежитлового приміщення №01/12-20/62 від 01.12.2020, термін дії
30.11.2021 року, укладений з ТОВ "ГОТЕЛЬ МИР", договір кваліфікований як оренда активу з
права користування. Товариство в якості орендаря визнає актив з права користування та орендне
зобов’язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату в сумі 73
тис. грн., застосовуючи ставку короткострокових кредитів, наданих юридичним особам, за
даними статистичної звітності банків України (без урахування овердрафту) станом на 01.12.2020
(дату укладання договору оренди) 8,1% річних.
Товариство не отримувало основні засоби в результаті об'єднання підприємств.
Товариство не отримувало основних засобів за рахунок цільового фінансування.
Станом на 31.12.2020 року оцінка основних засобів з метою визначення оціночної
вартості майна для обліку не проводилася.
Інвестиційна нерухомість на балансі Товариства станом на 31.12.2020 року відсутня.
Станом на 31.12.2020 року в оренду нерухоме майно не передавалося
7.1.1.2. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи станом на 31.12.2020 року представлені наступними об’єктами:
Нематеріальні активи
Первісна вартість, Амортизація,
Залишкова
тис. грн.
тис. грн.
вартість, тис. грн.
ТМ "НАРОДНИЙ КЛУБ ВЕРЕС
1600
80
1520
РІВНЕ 1957"
Всього
1600
80
1520
Передача права власності на знак ТМ "НАРОДНИЙ КЛУБ ВЕРЕС РІВНЕ 1957" в ПАТ
«РНК «ВЕРЕС» здійснювалася як внесок до статутного капіталу, а саме оплата акцій
засновником під час створення акціонерного товариства в кількості 16 000 штук, номінальною
вартістю 100 гривень кожна, загальною вартістю 1 600 000 гривень, згідно акту прийому-

передачі майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності від 17.02.2020, договору
№1/10032020 від 06 квітня 2020 року. Балансова вартість ТМ "НАРОДНИЙ КЛУБ ВЕРЕС
РІВНЕ 1957" встановлена на підставі Звіту про оцінку вказаного знака для товарів та послуг
№191224/2 ПП «Рівне-Консалт». Строк корисної експлуатації встановлено 120 місяців.
За період з 03.04.2020 року по 31.12.2020 року трансферні договори не укладалися, що не
дозволило визначити первісну вартість нематеріального активу у вигляді прав на гравців
(футболістів), і в обліку такі нематеріальні активи не відображені.
7.1.2. Грошові кошти та їх еквіваленти
Всі грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за номінальною вартістю.
Станом на 31.12.2020 року залишок грошових коштів на рахунку у банку становить 265
тис. грн.
Банківськими депозитами, що враховуються в складі еквівалентів грошових коштів, є
короткострокові вкладення (з терміном погашення до 3 місяців), що являються легко
оборотними в певну суму грошових коштів і піддаються незначному ризику зміни вартості.
Депозити, розміщені на термін більше 3 місяців (тобто договір банківського вкладу
укладено на термін більше 3 місяців) розглядаються в якості інвестицій (дебіторської
заборгованості) і поділяються на:
• Короткострокові – на термін до 12 місяців з дати розміщення;
• Довгострокові – на термін більше 12 місяців з дати розміщення.
За звітний період тимчасово вільні кошти розміщувалися на депозитних рахунках в АБ
«Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280) за договорами банківського строкового вкладу на період
до 3 місяців, а саме:
Сума вкладу
№ і дата договору
4 300 000,00
Депозит № 2020/ДК/100-032 від
08.05.2020
4 200 000,00
Депозит № 2020/ДК/100-042 від
09.06.2020
3 000 000,00
Депозит № 2020/ДК/100-050 від
13/07/2020
2 000 000,00
Депозит № 2020/ДК/100-057 від
17/08/2020
Разом
13 500 000,00
Станом на 31.12.2020 року еквіваленти грошових коштів відсутні.

%% ставка
9,5
11,5
10,5
9,5

Грошові кошти на депозитному рахунку були розміщені у банку, який є надійним.
За даними рейтингу надійності банків, що здійснюється рейтинговим агентством, яке внесене до
Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР, даний банк має кредитний рейтинг
інвестиційного рівня uaAA+. Кредитний ризик визначений як низький. Враховуючи той факт, що строк
розміщення коштів на депозитному рахунку є короткостроковий (до 3х місяців), очікуваний кредитний
збиток Товариством визнаний при оцінці цього фінансового активу становив «0».

7.1.3 Довгострокова дебіторська заборгованість
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020 року у Товариства
відсутня.
7.1.4 Поточні активи
Поточні активи класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв,
визначених у
п. 61 МСБО 1 як активи, призначені для використання у діяльності з надання фінансових
послуг протягом операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу.

7.1.4.1. Запаси
В балансі підприємства станом на 31.12.2020 запаси відсутні.
7.1.4.2. Дебіторська заборгованість
Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи станом на 31.12.2020
року у Товариства відсутня.
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами за продукцію, товари,
роботи (послуги) становить 1 740 тис. грн., основними контрагентами є:
• Приватна виробничо-комерційна фірма «ФІАЛКА» (код 30207687) 1440 тис.грн,
авансовий платіж за будівельно-монтажні роботи на об’єкті: Навчально-тренувальна
база ФК «ВЕРЕС» згідно договору підряду № 23/11 від 23.11.2020, термін виконання
робіт згідно договору.
• ТОВ "ЦЕНТР МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА ТУРИЗМУ" (код 30513547) 227
тис.грн, авансові платежі за авіаквитки для участі команди в тренувальних зборах у
Туреччині, згідно рахунків, термін поставки лютий 2021 року;
Ця дебіторська заборгованість не є фінансовим активом у розумінні МСФЗ. МСФЗ не
вимагає дисконтування цієї заборгованості та обчислення кредитних ризиків.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становить 385 тис. грн., а саме
сума від’ємного значення за розрахунками по ПДВ 379 тис грн, переплата по ПДФО і
військовому збору 6 тис грн.
Станом на 31.12.2020 року на балансі Товариства немає безнадійної або простроченої
дебіторської заборгованості.
7.1.5. Відомості про власний капітал
Капітал Товариства обліковується в національній валюті на рахунках 4 класу Плану
рахунків.
Резервний капітал формується за рахунок нерозподіленого прибутку за рішенням
Загальних зборів Учасників та відповідно до Статуту Товариства.
Резервний капітал Товариства створюється у розмірі на менше 15% статутного капіталу
Товариства і призначається для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків, та
запланованих витрат.
Капітал Товариства має наступну структуру:
Станом на
Найменування показника
31.12.2020 року,
Призначення та умови використання
структури капіталу
тис. грн.
Статутний капітал
6000
Капітал у дооцінках
0
Додатковий капiтал
Резервний капітал

130
0

Згідно з рішеннями загальних Зборів
Учасників або генерального директора
Розподіляється на підставі відповідного
рішення Загальних зборів Учасників

Нерозподілений
прибуток
-8506
(непокритий збиток)
Всього
-2376
Статутний капітал Товариства сформовано внесками Учасників Товариства у грошовій
та майновій формі.
Учасники Товариства юридичні особи:
ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «РІВНЕНСЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ВЕРЕСРІВНЕ», Код за ЄДРПОУ 39701313

Володіє 16 000 простих акцій, загальною номінальною вартістю 1 600 000,00 грн, що
становить 26,7% простих акцій Товариства.
• Громадянин України Надєїн Іван Олексійович
Володіє 44 000 простих акцій, загальною номінальною вартістю 4 400 000,00 грн, що
становить 73,3% простих акцій Товариства.
Станом на 31.12.2020 року Статутний капітал ПАТ «РНК «ВЕРЕС» сформовано повністю, що
підтверджується первинними документами в розмірі 6 000 000,00 (Шість мільйонів грн. 00 коп.),
що становить 100% від об’явленого.
Права учасників щодо частки у статутному капіталі встановлені Статутом товариства,
Цивільним кодексом та іншими законодавчими актами.
За період з 03.04.2020 по 31.12.2020 року в статутному капіталі Товариства зміни не
відбувались.
Капітал у дооцінках станом на звітну дату 31.12.2020 року Товариством не формувався.
Додатковий капітал сформовано внаслідок дисконтування отриманої безвідсоткової
позики від засновника Надєїна Івана Олексійовича згідно договору №28/10/20 від 28.10.2020.
Товариство використовувало ставки дисконту 9%, 8,8%, 7,9% та 8% вартість короткострокових
кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування овердрафту) на дати
їх виникнення.
Інформація, що використана для визначення ставки одержана з офіційного сайту НБУ за
посиланням: https://www.bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms розділ
«Вартість кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування
овердрафту)».
7.1.6. Зобов'язання та забезпечення
Поточні зобов'язання станом на 31.12.2020 року становлять 296 тис. грн та складаються з
:
- кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у сумі 95 тис. грн.,
- поточного орендного зобов’язання, яке обліковується за теперішньою вартістю
орендних платежів, не сплачених станом на 31.12.2020 року у сумі 201 тис. грн.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги є фінансовими зобов’язаннями
Товариства, які відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та облікової політики
обліковуються за амортизованою вартістю.
Кредиторську заборгованість станом на 31.12.2020 року Товариство оцінює за сумою
первісного рахунка фактури, тому що вплив дисконтування є несуттєвим.
До складу поточної заборгованості включена заборгованість з терміном погашення до
одного року.
Інша поточна кредиторська заборгованість дорівнює 6724 тис. грн. і складається з
дисконтованої вартості отриманих безвідсоткових позик, а саме:
Біогенерація АГ ТОВ
Надєїн Іван Олексійович
РІВЕНЬ ЛТД ТОВ
СІВЕРСЬКА ТЕС ТОВ
ТЕПЛОІНВЕСТ ТОВ ЕК
ТІС ЕКО ТОВ

Договір №БАГ/11/2020 вiд
01.11.2020
Договір №28/10/20 від
28.10.2020
Договір бн від 13.11.2020
Договір № 29/12/РНК вiд
29.12.20
Договір №20/ЕКТ від
17.12.2020р.
Договір №16-11-ТЕ від
16.11.2020

1 219
1 870
140
461
1 393
935

Укртепло ТОВ
Разом

Договір №1 від 01.10.2020

706
6 724

Поточні забезпечення Товариства станом на 31.12.2020 року становлять 158 тис. грн і
складаються з забезпечення виплат відпусток.
7.1.7. Довгострокові зобов'язання у Товариства станом на 31.12.2020 відсутні.
7.2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Порівняльна інформація за аналогічний період 2019 року відсутня, тому що Товариство
є новоствореним, дата державної реєстрації 03.04.2020 року.
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про
фінансові результати (звіту про сукупний дохід).
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або
збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або
збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу товариства, за умови, що
ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для
отримання якого вони здійснені.
За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у Звіті про фінансові
результати (Звіті про сукупний дохід) відображається в момент надходження активу або
погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу Товариства.
За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у
Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) в момент вибуття активу або
збільшення зобов'язання.
Звіт складено за призначенням витрат.
Витрати з податку на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до
чинного законодавства України.
7.2.1. Операційна діяльність
Дохід від операційної діяльності за період з 03.04.2020 по 31.12.2020 року складає 1 200
тис.грн і сформований за рахунок доходу від розміщення рекламної інформації за договором
надання рекламних послуг №01/07 від 01.07.2020 року, укладеного з ТОВ «СЕМІКС БЕТОН».
Собівартість реалізованої продукції (товарiв, робiт, послуг) складає 10 638 тис. грн. і
складається з прямих витрат з основного виду діяльності Товариства – футбольного клубу, а
саме:
• внески ПФЛ на суму 77 тис.грн;
• цільове фінансування арбітражу 84 тис.грн;
• витрати на оплату праці команди на суму 1902 тис.грн;
• внески на соціальні заходи на суму 419тис.грн;
• забезпечення виплат відпусток на суму 155 тис.грн;
• витрати на оплату іміджевих прав (роялті) на суму 4 158 тис.грн;
• витрати на проживання команди на суму 1583 тис.грн;
• витрати на транспортні послуги на суму 542 тис.грн;
• витрати на медичні послуги на суму 456 тис.грн;
• витрати на екіпіровку команди на суму 756 тис.грн;
• витрати на трансляцію матчів на суму 272 тис.грн;
• витрати на оренду поля на суму 126 тис.грн;
• матеріальні витрати на суму 15 тис.грн;
• інші витрати на суму 93 тис.грн.

Інші операційні доходи за період з 03.04.2020 по 31.12.2020 року становлять 2 047тис грн,
а саме: дохід від отримання спонсорської допомоги від ТОВ «УКРТЕПЛО» (код ЄДРПОУ
37615343) згідно договору спонсорської допомоги №1 від 26.08.2020 – 2 000 тис. грн.
Спонсорська допомога за даним договором надається у вигляді безповоротної фінансової
допомоги шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок. Товариство визнало
всю суму у складі інших операційних доходів. ТОВ «УКРТЕПЛО» (код ЄДРПОУ 37615343)
відноситься до пов’язаних з Товариством осіб.
• Інші операційні доходи 47 тис грн.
Адміністративні витрати за період з 03.04.2020 по 31.12.2020 року становлять 1007 тис.
грн., витрати на збут 387 тис грн., інші операційні витрати 185 тис грн.
Адміністративні витрати складаються з наступного:
• витрат на оплату праці - 355 тис. грн.;
• відрахування на соціальні заходи 78 тис. грн.;
• забезпечення виплат відпусток 28 тис. грн.;
• амортизації основних засобів 167 тис грн.;
• амортизації нематеріальних активів 80 тис грн.;
• матеріальні витрати на суму 38 тис.грн;
• витрати на нотаріальні, юридичні та ін послуги 166 тис. грн.;
• витрати на емісію акцій 50 тис. грн.;
• комісії банків- 13 тис.грн.
• інше 32 тис грн.
Витрати на збут складаються з наступного:
• витрат на оплату праці - 111 тис. грн.;
• відрахування на соціальні заходи 26 тис. грн.;
• забезпечення виплат відпусток 9 тис. грн.;
• витрати на рекламу і маркетинг 228 тис. грн.;
• інші витрати 13 тис. грн.
Інші операційні витрати складаються з наступного:
• витрати на утримання ДЮСШ - 156 тис. грн.;
• інші операційні витрати - 29 тис. грн.
Фінансовий результат від операційної діяльності за період з 03.04.2020 по 31.12.2020 року
становить - (-8970) тис. грн. (збиток).
7.2.2. Фінансова діяльність
Інші фінансові доходи за період з 03.04.2020 по 31.12.2020 року склали 501 тис. грн. та
складаються із сум відсотків по депозитам та розрахованого дисконту по отриманим позикам
від контрагентів.
Фінансові витрати за період з 03.04.2020 по 31.12.2020 року склали 37 тис.грн і
складаються з відсотків, нарахованих за орендними операціями та дисконту по отриманим
позикам від контрагентів.
Фінансовий результат до оподаткування за період з 03.04.2020 по 31.12.2020 року склав
(-8506) тис. грн. (збиток).
Податкове зобов'язання з податку на прибуток за період з 03.04.2020 по 31.12.2020 року
відсутнє. Фінансовий результат (збиток) за період з 03.04.2020 по 31.12.2020 року склав (-8506)
тис. грн.

7.3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Звіт грошових коштів (за прямим методом) за період з 03.04.2020 по 31.12.2020 року
складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про
основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на
нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності Товариства.
Порівняльна інформація за аналогічний період 2019 року відсутня, тому що Товариство є
новоствореним, дата державної реєстрації 03.04.2020 року.
7.3.1. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності.
Операційна діяльність є основним видом діяльності Товариства для отримання доходу.
Сукупні надходження від операційної діяльності за період з 03.04.2020 по 31.12.2020 року
становлять 3486 тис. грн., та представлені наступним чином:
- надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1440 тис. грн;
- надходження від повернення авансів постачальників - 4 тис. грн.
- інші надходження 2 042 тис. грн. представляють собою надходження коштів від спонсорської
допомоги 2000 тис. грн та інші надходження 42 тис. грн.

Сукупні витрати від операційної діяльності за період з 03.04.2020 по 31.12.2020 року становлять
- на оплату товарів, робіт, послуг 8 140 тис. грн.;
- на оплату праці 1934 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи 529 тис. грн.;
- з податків та зборів 1285 тис. грн.;
- на оплату авансів 1 987 тис. грн.;
- витрачання на оплату цільових внесків 140 тис.грн;
- інші витрачання 13 тис. грн.
За підсумками звітного періоду рух коштів у результаті операційної діяльності становить
(-10 542) тис. грн(видатки).
7.3.2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Інвестиційна діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний процес формування
необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параметрів
інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі вибору ефективних об'єктів
інвестування та забезпечення їх реалізації, включає наступні статті:
Сукупні надходження від інвестиційної діяльності за період з 03.04.2020 по 31.12.2020
року становлять 250 тис. грн., та представлені наступним чином:
• надходження відсотків, нарахованих на строковий депозит 125 тис. грн.;
• повернення позики від ТОВ «НАРОДНИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ» «ВЕРЕС-РІВНЕ»
125 тис. грн.;
За звітний період тимчасово вільні кошти розміщувалися на депозитних рахунках в АБ
«Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280) за договорами банківського строкового вкладу на
період до 3 місяців, а саме:
№ і дата договору

Депозит № 2020/ДК/100-032 від
08.05.2020
Депозит № 2020/ДК/100-042 від
09.06.2020

Сума вкладу

%% ставка

4 300 000,00

9,5

4 200 000,00

11,5

3 000 000,00
10,5
Депозит № 2020/ДК/100-050 від
13/07/2020
2 000 000,00
9,5
Депозит № 2020/ДК/100-057 від
17/08/2020
Разом
13 500 000,00
Сукупні витрати від інвестиційної діяльності за період з 03.04.2020 по 31.12.2020 року
становлять 958 тис. грн., та представлені наступним чином:
• витрачання на надання позик 125 тис. грн.;
Товариством надано поворотну фінансову допомогу згідно договору №2008/20 від 20.08.2020
року ТОВ «НАРОДНИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ» «ВЕРЕС-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 34418437),
підприємство відноситься до пов’язаних з Товариством осіб, операція на суму 125 тис.грн.
• витрачання на придбання необоротних активів 833 тис.грн.
За підсумками звітного періоду рух коштів у результаті інвестиційної діяльності становить (708) тис. грн(видатки).
7.3.3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Фінансова діяльність - це надходження чи використання коштів, що мали місце в
результаті викупу власних часток, виплата процентів за залученими коштами, рух коштів за
отриманими позиками, залученими коштами.
Сукупні надходження від фінансової діяльності за період з 03.04.2020 по 31.12.2020 року
становлять 11 600 тис. грн. та являють собою надходження від учасників в рахунок поповнення
статутного капіталу, а саме формування статутного капіталу шляхом оплати вартості акцій ПАТ
«РНК «ВЕРЕС» засновником Надєїним І.О. під час створення акціонерного товариства в
кількості 44 000 штук, номінальною вартістю 100 гривень кожна, загальною вартістю 4 400 000
гривень., а також надходження безвідсоткових позик на загальну суму 7 200 тис.грн.
Біогенерація АГ ТОВ
1300
Договір №БАГ/11/2020 вiд
01.11.2020
Надєїн Іван Олексійович
2000
Договір №28/10/20 від
28.10.2020
РІВЕНЬ ЛТД ТОВ
Договір бн від 13.11.2020
150
СІВЕРСЬКА ТЕС ТОВ
500
Договір № 29/12/РНК вiд
29.12.20
ТЕПЛОІНВЕСТ ТОВ ЕК
1500
Договір №20/ЕКТ від
17.12.2020р.
ТІС ЕКО ТОВ
1000
Договір №16-11-ТЕ від
16.11.2020
Укртепло ТОВ
750
Договір №1 від 01.10.2020
Разом
7200
Сукупні витрати від фінансової діяльності за період з 03.04.2020 по 31.12.2020 року
становлять 85 тис. грн., і складаються з платежів за Договором оренди нежитлового приміщення
№01/06/2020 від 24.06.2020, термін дії 31.05.2021 року, укладений з ТОВ «Торгово-Сервісний
центр «Покровський», договір кваліфікований як оренда активу з права користування.
• Рух
коштів
у
результаті
фінансової діяльності
становить 11 515
тис. грн. (надходження).
Чистий рух грошових коштів за період з 03.04.2020 по 31.12.2020 року 265 тис. грн.
(надходження). Впливу зміни валютних курсів на залишок коштів не було. Залишок коштів
станом на 31.12.2020 року 265 тис. грн.

7.4. Звіт про власний капітал
Порівняльна інформація за аналогічний період 2019 року відсутня, тому що Товариство
є новоствореним, дата державної реєстрації 03.04.2020 року.
Капітал Товариства має наступну структуру:
Станом на
Найменування показника структури капіталу
31.12.2020 року,
тис. грн.
Статутний капітал
6000
Капітал у дооцінках
0
Додатковий капiтал
130
Резервний капітал
0
Нерозподілений прибуток (непокритий
-8506
збиток)
Зміни до Статуту не вносились. Станом на 31.12.2020 року Статутний капітал ПАТ «РНК
«ВЕРЕС» сформовано за рахунок грошових коштів в розмірі 4 400 тис.грн. шляхом внесення на
поточний рахунок Товариства засновником Надєїним І.О. та майнових внесків сформованих
засновником ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «РІВНЕНСЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ВЕРЕСРІВНЕ» (Код за ЄДРПОУ 39701313). Передача права власності на знак ТМ "НАРОДНИЙ КЛУБ
ВЕРЕС РІВНЕ 1957" в ПАТ «РНК «ВЕРЕС» здійснювалася як внесок до статутного капіталу, а
саме оплата акцій засновником під час створення акціонерного товариства в кількості 16 000
штук, номінальною вартістю 100 гривень кожна, загальною вартістю 1 600 000 гривень, згідно
акту прийому-передачі майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності від 17.02.2020,
договору №1/10032020 від 06 квітня 2020 року. Балансова вартість ТМ "НАРОДНИЙ КЛУБ
ВЕРЕС РІВНЕ 1957" встановлена на підставі Звіту про оцінку вказаного знака для товарів та
послуг №191224/2 ПП «Рівне-Консалт».
Формування статутного капіталу підтверджено первинними документами в розмірі 6 000
000 (Шість мільйонів) грн. 00 коп., що становить 100% від об’явленого.
Статутний капітал може збільшуватися за рахунок додаткових внесків його учасників.
Товариство отримало за період з 03.04.2020 по 31.12.2020 року збиток в розмірі (-8506) тис.
грн.
Додатковий капітал сформовано внаслідок дисконтування отриманої безвідсоткової позики від
засновника Надєїна Івана Олексійовича згідно договору №28/10/20 від 28.10.2020. Товариство
використовувало ставки дисконту 9%, 8,8%, 7,9% та 8% вартість короткострокових кредитів за
даними статистичної звітності банків України (без урахування овердрафту) на дати їх
виникнення.
Інформація, що використана для визначення ставки одержана з офіційного сайту НБУ за
посиланням: https://www.bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#1ms розділ
«Вартість кредитів за даними статистичної звітності банків України (без урахування
овердрафту)
Інших змін в капіталі протягом звітного періоду не відбувалось.
8. Вплив інфляції на монетарні статті
Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29
“Фінансова звітність в умовах гіперінфляції” не проводилось.
9. Оподаткування
Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік. Поточний податок на
прибуток розраховується виходячи з розміру оподатковуваного прибутку за звітний період з
урахуванням ставок по податку на прибуток, що діють на звітну дату.

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності
Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати,
складаються із сум поточного податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за
рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.
Відстрочені податкові зобов'язання - суми податків на прибуток, що підлягають сплаті в
майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць.
Відстрочені податкові активи - це суми податку на прибуток, що підлягають
відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до:
а) тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню;
б) перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди;
в) перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди.
Тимчасові різниці - це різниці між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в звіті
про фінансовий стан та їх податковою базою.
Тимчасові різниці можуть бути:
а) тимчасовими різницями, що підлягають оподаткуванню - тимчасові різниці, які при
визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів
спричиняють виникнення сум, що підлягають оподаткуванню, коли балансова вартість активу
або зобов'язання відшкодовується чи погашається;
б) тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню - тимчасові різниці, які при
визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів
спричиняють виникнення сум, що підлягають вирахуванню, коли балансова вартість активу чи
зобов'язання відшкодовується або погашається.
Податкова база активу або зобов'язання - це сума, яка використовується для цілей
оподаткування цього активу або зобов'язання.
Відстрочений податок визнається у сумі, яка, як очікується, буде сплачена або
відшкодована в зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів та зобов'язань,
відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими базами активів і зобов'язань.
Відстрочені податки на прибуток розраховуються за тимчасовими різницями з використанням
балансового методу обліку зобов'язань.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються за податковими ставками,
які, як очікуються, будуть застосовні в періоді, коли будуть реалізовані активи або погашені на
основі податкових ставок, що діяли на звітну дату, або про введення яких в дію в найближчому
майбутньому було достовірно відомо за станом на звітну дату.
Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, якщо існує
ймовірність того, що наявність майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалізувати
відстрочені податкові активи або якщо зможуть бути зараховані проти існуючих відкладених
податкових зобов'язань.
У фінансовій звітності, відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання
наводяться у Звіті про фінансовий стан в сумі активів та зобов’язань, які визначені станом на
останню звітну дату без перерахунку на дату фінансової звітності.
10. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін згідно МСБО 24
В ході звичайної діяльності Товариство здійснює операції з пов'язаними особами.
Зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або
здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною,
як це визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін». Рішення про те які
сторони являються зв'язаними приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і
виходячи з характеру стосунків зв'язаних сторін.
Пов’язаними сторонами є акціонери, основний управлінський персонал та їхні близькі

родичі, а також компанії, що контролюються акціонерами або знаходяться під суттєвим впливом
акціонерів.
Основний управлінський персонал – це особи, які мають повноваження і на яких
покладена відповідальність, прямо чи опосередковано, за планування, управління та контроль
діяльності Клубу. До основного управлінського персоналу відноситься Генеральний директор.
Товариство приймає політику взаємовідносин із пов'язаними особами без спеціального
ціноутворення. Операції із пов'язаними особами відображуються виключно за принципом
«справедливої вартості» на підставі договорів з врахуванням інтересів обох сторін.
Перелік пов’язаних з Товариством осіб:
Пов'язана сторона

Характер стосунків

Пов'язані сторони

здійснюють
контроль
(мають
суттєвий вплив)
Юридична особа Суттєвий вплив: володіння ГРОМАДСЬКА
ГРОМАДСЬКА
СПІЛКА 26,666666% акцій Товариства
СПІЛКА
"РІВНЕНСЬКИЙ
"РІВНЕНСЬКИЙ
ФУТБОЛЬНИЙ
КЛУБ
ФУТБОЛЬНИЙ
"ВЕРЕС-РІВНЕ",
ЄДРПОУ
КЛУБ
"ВЕРЕС39701313
РІВНЕ",
ЄДРПОУ
39701313
Суттєвий вплив: володіння
ГРОМАДСЬК
100% часток ТОВ "НАРОДНИЙ А
СПІЛКА
ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС- "РІВНЕНСЬКИЙ
РІВНЕ", ЄДРПОУ 34418437
ФУТБОЛЬНИЙ
КЛУБ
"ВЕРЕСРІВНЕ",
ЄДРПОУ
39701313
Фізична
особа
Контроль: Президент ГС
Хахльов
Хахльов
Олексій "РІВНЕНСЬКИЙ ФУТБОЛЬНИЙ Олексій
Володимирович,
РНОКПП КЛУБ "ВЕРЕС-РІВНЕ", ЄДРПОУ Володимирович
2819415239,
країна 39701313
громадянства:
Україна,
Місцезнаходження: Україна,
Контроль: керівник ГС
Хахльов
35800, Рівненська обл., місто "РОАФ",
ГС
"РІВНЕНСЬКА Олексій
Острог,
ПРОВУЛОК ОБЛАСНА
АСОЦІАЦІЯ Володимирович
ЛУЦЬКИЙ, будинок 14
ФУТБОЛУ"
Код: 41845330
Суттєвий̆ вплив: володіння
Хахльов
100%
часток
ТОВ"
ХАБІ", Олексій
ідентифікаційний код: 42558937
Володимирович
Суттєвий̆ вплив: володіння
Хахльов
100% часток ТОВ "ОМГ", код: Олексій
38067255
Володимирович
Суттєвий̆ вплив: володіння
Хахльов
100% часток ТОВ "СЯЙВО-Р", Олексій
код: 30490071
Володимирович
Асоційований
вплив:
Хахльов
близький родич (дружина ) - Олексій
ХАХЛЬОВА-ЮЩЕНКО
Володимирович
ВІТАЛІНА ВІКТОРІВНА
Асоційований вплив (через
Хахльов
дружину): ХАХЛЬОВА-ЮЩЕНКО Олексій
ВІТАЛІНА
ВІКТОРІВНА
– Володимирович
керівник МБФ "ПОВІР В МЕНЕ",
ЄДРПОУ 36281444
Фізична
особа
Контроль:
Голова
Надєїн Іван
Надєїн Іван Олексійович, Наглядової ради Товариства
Олексійович

Контролюються
(знаходяться під суттєвим
впливом)
Товариство

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"НАРОДНИЙ
ФУТБОЛЬНИЙ
КЛУБ
"ВЕРЕС-РІВНЕ", ЄДРПОУ
34418437
ГРОМАДСЬКА
СПІЛКА "РІВНЕНСЬКИЙ
ФУТБОЛЬНИЙ
КЛУБ
"ВЕРЕС-РІВНЕ", ЄДРПОУ
39701313
ГС "РОАФ", ГС
"РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА
АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ"
Код: 41845330
ТОВ"
ХАБІ",
ідентифікаційний
код:
42558937
ТОВ "ОМГ", код:
38067255
ТОВ
код: 30490071

"СЯЙВО-Р",

ХАХЛЬОВАЮЩЕНКО
ВІТАЛІНА
ВІКТОРІВНА
МБФ "ПОВІР В
МЕНЕ", ЄДРПОУ 36281444

Товариство

РНОКПП
3035014273,
Суттєвий̆ вплив: володіння
Надєїн
ГРОМАДЯНИН
УКРАЇНИ, 73,333333% акцій Товариства
Олексійович
04.02.1983
РОКУ
Суттєвий̆ вплив: володіння
Надєїн
НАРОДЖЕННЯ,
МІСЦЕ 100% часток OSTLINK PARTNERS Олексійович
ПРОЖИВАННЯ - УКРАЇНА, LP, ідентифікаційний код: SL
М. КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ Р-Н, 023231,
країна:
Сполучене
ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, Королівство
БУД.21, КВ.114
Суттєвий̆
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ENERGY INVESTMETS s.r.o.,
ідентифікаційний код: 05749590,
країна: Чеська Республіка
Суттєвий̆
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ
"УКРТЕПЛО",
ідентифікаційний код: 37615343
Суттєвий̆
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ
«ВСЕУКРАЇНСЬКА
ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧА
КОМПАНІЯ»,
ідентифікаційний
код: 39991950
Суттєвий̆
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ
«КИЇВ
ЦЕНТР»,
ідентифікаційний код: 39554094
Суттєвий̆
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ
"ЕНЕРГОСЕРВІСНА
КОМПАНІЯ "ЕСКО УКРАЇНА",
ідентифікаційний код: 39825320

Іван

Товариство

Іван

OSTLINK
PARTNERS
LP,
ідентифікаційний код: SL
023231

Іван

ENERGY
INVESTMETS
ідентифікаційний
05749590

Суттєвий̆
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ «ЄВРО ЕНЕРГО ТРЕЙД»,
ідентифікаційний код 39276767
Суттєвий̆
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ «УКРТЕПЛОЕНЕРГО КИЇВ»,
ідентифікаційний код
39577079
Суттєвий̆
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ
«УКРСВІТЛОСЕРВІС»,
ідентифікаційний код 39827815
Суттєвий̆
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ «УК «УКРТЕПЛО», Код
ЄДРПОУ:41390143
Суттєвий̆ вплив: володіння
Надєїн
100% часток ТОВ "ОПЕРА Олексійович
ГІДРО", ідентифікаційний код: 0109-276040, країна: Угорщина
Суттєвий̆
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ " ОДЕСАТЕПЛОЕНЕРГО",
ідентифікаційний код: 39833991
Суттєвий̆
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ
«ЗАПЛАЗА
ТЕС»,
ідентифікаційний код: 40542032

Іван

Іван

s.r.o.,
код:

ТОВ "УКРТЕПЛО",
ідентифікаційний
код:
37615343

Іван

ТОВ
«ВСЕУКРАЇНСЬКА
ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧА
КОМПАНІЯ»,
ідентифікаційний
код:
39991950
Іван
ТОВ
«КИЇВ
ЦЕНТР», ідентифікаційний
код: 39554094
Іван

Іван

Іван

Іван

Іван

ТОВ
"ЕНЕРГОСЕРВІСНА
КОМПАНІЯ
"ЕСКО
УКРАЇНА",
ідентифікаційний
код:
39825320
ТОВ
«ЄВРО
ЕНЕРГО
ТРЕЙД»,
ідентифікаційний
код
39276767
ТОВ
«УКРТЕПЛОЕНЕРГО
КИЇВ»,
ідентифікаційний
код
39577079
ТОВ
«УКРСВІТЛОСЕРВІС»,
ідентифікаційний
код
39827815
ТОВ
«УК
«УКРТЕПЛО»,
Код
ЄДРПОУ:41390143

ТОВ
"ОПЕРА
ГІДРО", ідентифікаційний
код: 01-09-276040, країна:
Угорщина
Іван
ТОВ
"
ОДЕСАТЕПЛОЕНЕРГО",
ідентифікаційний
код:
39833991
Іван
ТОВ
«ЗАПЛАЗА
ТЕС», ідентифікаційний код:
40542032

Суттєвий̆
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ «МАСТЕРЕНЕРГО ІНВЕСТ»,
ідентифікаційний код: 34422490
Суттєвий̆
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ
«ПРИДНІПРОВСЬКА
БІОТЕС», ідентифікаційний код:
41661139
Суттєвий̆
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ
«ПОЛІСЬКА
ТЕС»,
ідентифікаційний код: 40143518
Суттєвий̆ вплив: володіння
Надєїн
50%
часток
SINDENOM Олексійович
HOLDINGS
LIMITED,
ідентифікаційний код: HE 349032,
країна: Республіка Кіпр
Суттєвий̆ вплив: володіння
Надєїн
35%
часток
ТОВ Олексійович
«КИЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»,

ідентифікаційний код: 39585541
Суттєвий̆
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ «ТІС ЕКО», ідентифікаційний
код: 36259686
Суттєвий̆
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ
«ДОБРОСЛАВ-СОЛАР»,
ідентифікаційний код: 41389892
Суттєвий̆ вплив: володіння
Надєїн
70% часток ТОВ "ІЛЛІНЕЦЬКА Олексійович
ГЕС»,
ідентифікаційний
код:
40586908
Суттєвий̆ вплив: володіння
Надєїн
70% часток ТОВ «УКРГІДРО Олексійович
2009»,
ідентифікаційний
код:
39891938
Суттєвий̆
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ
«Мазурівська
ГЕС»,
ідентифікаційний код: 40210279
Суттєвий̆ вплив: володіння
Надєїн
80% часток KRONBORG ALTA Олексійович
LP, ідентифікаційний код: SL
017882,
країна:
Сполучене
Королівство
Суттєвий̆
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ
"ГК"УКРСПЕЦТЕПЛО»,
ідентифікаційний код: 39471301
Суттєвий̆
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ
"УКРБІОТЕПЛОЕНЕРГО
КИЇВ", ідентифікаційний код:
39855347
Суттєвий̆
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ
"УКРАГРОЕНЕРГО",
ідентифікаційний код: 39488378

Іван

ТОВ
«МАСТЕРЕНЕРГО
ІНВЕСТ», ідентифікаційний
код: 34422490
Іван
ТОВ
«ПРИДНІПРОВСЬКА
БІОТЕС», ідентифікаційний
код: 41661139
Іван

ТОВ «ПОЛІСЬКА
ТЕС», ідентифікаційний код:
40143518

Іван

SINDENOM
HOLDINGS
LIMITED,
ідентифікаційний код: HE
349032, країна: Республіка
Кіпр
Іван
ТОВ
«КИЇВОБЛТЕПЛОЕНЕРГО»,

ідентифікаційний
39585541
Іван
ТОВ «ТІС
ідентифікаційний
36259686

код:
ЕКО»,
код:

Іван

ТОВ
«ДОБРОСЛАВ-СОЛАР»,
ідентифікаційний
код:
41389892
Іван
ТОВ "ІЛЛІНЕЦЬКА
ГЕС», ідентифікаційний код:
40586908
Іван

ТОВ
«УКРГІДРО
2009»,
ідентифікаційний
код: 39891938

Іван

ТОВ «Мазурівська
ГЕС», ідентифікаційний код:
40210279

Іван

KRONBORG ALTA
LP, ідентифікаційний код:
SL
017882,
країна:
Сполучене Королівство

Іван

ТОВ
"ГК"УКРСПЕЦТЕПЛО»,
ідентифікаційний
код:
39471301
Іван
ТОВ
"УКРБІОТЕПЛОЕНЕРГО
КИЇВ",
ідентифікаційний
код: 39855347
Іван

ТОВ
"УКРАГРОЕНЕРГО",
ідентифікаційний
39488378

код:

Суттєвий̆
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ "УК "УКРСПЕЦТЕПЛО",
ідентифікаційний код: 39619711
Суттєвий вплив: засновник
Надєїн
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ Олексійович
"КОМІТЕТ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
УКРАЇНИ",
ідентифікаційний код: 37855568

Іван

Контроль:
керівник
Надєїн
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ Олексійович
"КОМІТЕТ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
УКРАЇНИ",
ідентифікаційний код: 37855568

Іван

Контроль:
керівник
Надєїн
АСОЦІАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКА Олексійович
АСОЦІАЦІЯ
ВИРОБНИКІВ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО
ТВЕРДОГО
ПАЛИВА",
ідентифікаційний код: 36383019

Іван

Суттєвий
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ
"ОВРУЧРЕСУРСГРУП",
ідентифікаційний код: 42146835
Суттєвий вплив: засновник
Надєїн
БЛАГОДІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ Олексійович
"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СТОП
НАРКОТИК",
ідентифікаційний
код: 36531823

Іван

Суттєвий̆ вплив: володіння
Надєїн
70%
часток
ТОВ Олексійович
"КАМ'ЯНОГІРСЬКА
ГЕС",
ідентифікаційний код: 42698767
Суттєвий
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВ "УКРТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ",
ідентифікаційний код: 41347213
Суттєвий
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ
ЕНЕРГО-АЛЬЯНС",
ідентифікаційний код: 41589828

Іван

Суттєвий
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
ГРІН ЕНЕРДЖІ ЮРОП ГМБХ
(Німеччина)
Суттєвий
вплив:
Надєїн
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
(до 03.08.2020) ТОВ "УКРТЕПЛО
КИЇВ", ідентифікаційний код:
38727744
Суттєвий
вплив:
Надєїн

Іван

Іван

Іван

Іван

Іван

Іван

Іван

ТОВ
"УК
"УКРСПЕЦТЕПЛО",
ідентифікаційний
код:
39619711
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "КОМІТЕТ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
УКРАЇНИ",
ідентифікаційний
код:
37855568
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ "КОМІТЕТ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
УКРАЇНИ",
ідентифікаційний
код:
37855568
АСОЦІАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКА
АСОЦІАЦІЯ ВИРОБНИКІВ
АЛЬТЕРНАТИВНОГО
ТВЕРДОГО
ПАЛИВА",
ідентифікаційний
код:
36383019
ТОВ
"ОВРУЧРЕСУРСГРУП",
ідентифікаційний
код:
42146835
БЛАГОДІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ
"БЛАГОДІЙНИЙ
ФОНД
"СТОП
НАРКОТИК",
ідентифікаційний
код:
36531823
ТОВ
"КАМ'ЯНОГІРСЬКА ГЕС",
ідентифікаційний
код:
42698767
ТОВ
"УКРТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ",
ідентифікаційний
код:
41347213
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНВЕСТИЦІЙНА
КОМПАНІЯ
ЕНЕРГОАЛЬЯНС",
ідентифікаційний
код:
41589828
ГРІН
ЕНЕРДЖІ
ЮРОП ГМБХ (Німеччина)
ТОВ "УКРТЕПЛО
КИЇВ",
ідентифікаційний
код: 38727744
ДП

«Укртепло-

бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
(до 17.06.2020) ДП «УкртеплоЧернігів», ідентифікаційний код:
38321310
Суттєвий
вплив:
Надєїн Іван
бенефіціарний власник (контролер) Олексійович
(до 17.06.2020) ТОВ "УКРТЕПЛОХМЕЛЬНИЦЬКИЙ",
ідентифікаційний код: 38261393
Контроль: Член Наглядової
Біланчук
ради Товариства
Андрій
Володимирович
Суттєвий̆ вплив: володіння
Біланчук
100% часток ТОВ "АВТОПЛЮС Андрій
А", Код: 43369417
Володимирович
Контроль: директор ТОВ
Біланчук
"АВТОПЛЮС А", Код: 43369417 Андрій
Володимирович
Контроль: Член Наглядової
Теслюк Ірина
ради Товариства
Олександрівна

Фізична
особа
Біланчук
Андрій
Володимирович, громадянин
України, місце реєстрації
Україна, 44600, Волинська
обл.,
Маневицький
р-н,
селище
міського
типу
Маневичі,
ВУЛИЦЯ
ГАГАРІНА, будинок 18
Фізична
особа
Теслюк Ірина Олександрівна,
громадянка України, 35314,
Рівненська обл., Рівненський
район, село Зоря, ВУЛИЦЯ
МЕДВЕДЄВА, будинок 15
Фізична особа - Фалко
Контроль: Член Наглядової
Юрій
Володимирович, ради Товариства
ГРОМАДЯНИН
УКРАЇНИ,
Суттєвий̆ вплив: володіння
17.04.1982 Р.Н., , МІСЦЕ 50% часток ТОВ "ТРІУМФ ПФ",
ПРОЖИВАННЯ
33018, Код: 42140828
РІВНЕНСЬКА
ОБЛ.,
Контроль: директор ТОВ
М.РІВНЕ,
"ТРІУМФ ПФ", Код: 42140828
ВУЛ.Й.ДРАГАНЧУКА,
Суттєвий̆ вплив: володіння
БУД.7, КВ.37
50% часток ТОВ"АЛАТИР-С",
Код: 40778138
Контроль: керівник ГО ФК
"ФІАЛКА", Код: 35861187
Контроль: директор ПВКФ
"ФІАЛКА", Код: 30207687
Фізична особа - Года
Контроль: Член Наглядової
Маріян Адамович, громадянин ради Товариства
України, Країна громадянства:
Контроль: директор ТОВ
Україна, Місцезнаходження: "РІВЕНЬ ЛТД", Код: 05513951
Україна, 33001, Рівненська
Контроль: керівник ГО
обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ''ЗЕМЛЯЦТВО ТЕРНОПІЛЬЧАН У
КОПЕРНИКА, будинок 14, МІСТІ РІВНЕ'', Код: 38176078
квартира 27
Суттєвий̆ вплив: володіння
42% часток ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БЕРГШЛОСС", Код: 13989691
Суттєвий̆ вплив: володіння
20% часток ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР АСКЛЕПІЙ
ПЛЮС", код: 36004607
Суттєвий
вплив:
бенефіціарний власник (контролер)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Чернігів», ідентифікаційний
код: 38321310
ТОВ "УКРТЕПЛОХМЕЛЬНИЦЬКИЙ",
ідентифікаційний
код:
38261393
Товариство
ТОВ "АВТОПЛЮС
А", Код: 43369417
ТОВ "АВТОПЛЮС
А", Код: 43369417
Товариство

Фалко Юрій
Товариство
Володимирович
Фалко Юрій
ТОВ
"ТРІУМФ
Володимирович
ПФ", Код: 42140828
Фалко Юрій
ТОВ
"ТРІУМФ
Володимирович
ПФ", Код: 42140828
Фалко Юрій
ТОВ"АЛАТИР-С",
Володимирович
Код: 40778138
Фалко Юрій
Володимирович
Фалко Юрій
Володимирович
Года Маріян
Адамович
Года Маріян
Адамович
Года Маріян
Адамович

ГО ФК "ФІАЛКА",
Код: 35861187
ПВКФ "ФІАЛКА",
Код: 30207687
Товариство

ТОВ
"РІВЕНЬ
ЛТД", Код: 05513951
ГО ''ЗЕМЛЯЦТВО
ТЕРНОПІЛЬЧАН У МІСТІ
РІВНЕ'', Код: 38176078
Года Маріян
ТОВАРИСТВО
З
Адамович
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БЕРГШЛОСС",
Код:
13989691
Года Маріян
ТОВАРИСТВО
З
Адамович
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕДИЧНИЙ
ЦЕНТР
АСКЛЕПІЙ ПЛЮС", код:
36004607
Года Маріян
ТОВАРИСТВО
З
Адамович
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МЕДИЧНИЙ
ЦЕНТР

"МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР АСКЛЕПІЙ
КИЇВ", код: 38960110
Фізична
особа
Єрмілов Павло Сергійович,
Країна громадянства: Україна,
Місцезнаходження: Україна,
04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ
АРТЕМА,
будинок
42,
квартира 34

АСКЛЕПІЙ
38960110

Контроль: Член Наглядової
Єрмілов
ради Товариства
Павло Сергійович
Суттєвий̆ вплив: володіння
Єрмілов
80,48% часток ТОВ "ЕПСІЛОН- Павло Сергійович
ІНВЕСТ", Код: 35467066
Суттєвий̆ вплив: володіння
Єрмілов
100% часток ТОВ "ТПД СВІТ Павло Сергійович
ХОУМ", Код: 32425065
Контроль: керівник Epsilon
Єрмілов
Solutions Hungary Kft., код 13 09 Павло Сергійович
207040, Угорщина
Суттєвий̆ вплив: володіння
Єрмілов
100% часток ТОВАРИСТВО З Павло Сергійович
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТІМА
РЕЗІДЕНС", код: 43762335
Контроль:
директор
Єрмілов
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ Павло Сергійович
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕСТІМА
РЕЗІДЕНС", код: 43762335

Асоційований
вплив:
близький родич (дружина ) Єрмілова Марина Георгіївна
Асоційований вплив (через
дружину):
Єрмілова
Марина
Георгіївна
–
керівник
ТОВ
"МЕДОРТ УКРАЇНА", 33862723
Асоційований вплив (через
дружину):
Єрмілова
Марина
Георгіївна – керівник ТОВ "ТПД
СВІТ ХОУМ", 32425065
Фізична особа - Ляхов
Контроль: Член Наглядової
Валентин Вікторович
ради Товариства

КИЇВ",

код:

Товариство
ТОВ
"ЕПСІЛОНІНВЕСТ", Код: 35467066
ТОВ "ТПД СВІТ
ХОУМ", Код: 32425065
Epsilon
Solutions
Hungary Kft. (Угорщина)

Єрмілов
Павло Сергійович

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕСТІМА РЕЗІДЕНС", код:
43762335
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЕСТІМА РЕЗІДЕНС", код:
43762335
Єрмілова
Марина
Георгіївна

Єрмілов
Павло Сергійович

ТОВ
"МЕДОРТ
УКРАЇНА", 33862723

Єрмілов
Павло Сергійович

ТОВ "ТПД
ХОУМ", 32425065

Член
Наглядової
ради
Товариства
особа
Контроль:
Генеральний
Генеральний
Віталій директор Товариства
директор Товариства

Фізична
Андрощук
Володимирович
Фізична
особа
–
Контроль:
Генеральний
Генеральний
Назарук Антон Генадійович
директор Товариства
директор Товариства

СВІТ

Товариство
Товариство
Товариство

Протягом звітного періоду Товариство мало взаємовідносини з пов'язаними особами, а
саме:
• Отримання спонсорської допомоги від ТОВ «УКРТЕПЛО» (код ЄДРПОУ 37615343)
на суму 2 000 тис. грн згідно договору спонсорської допомоги №1 від 26.08.2020. Спонсорська
допомога за даним договором надається у вигляді безповоротної фінансової допомоги шляхом
перерахування грошових коштів на поточний рахунок. Товариство визнало всю суму у складі
інших операційних доходів.
• Отримання поворотної безвідсоткової позики від ТОВ «УКРТЕПЛО» (код ЄДРПОУ
37615343) на суму 750 тис. грн згідно договору №1 від 01.10.2020 року Фінансова допомога за
даним договором надається у вигляді поворотної фінансової допомоги шляхом перерахування
грошових коштів на поточний рахунок. Товариство визнало всю суму у звіті про фінансовий
стан у складі інших поточних зобов’язань.
- Отримання поворотної безвідсоткової позики від ТОВ «ТІС ЕКО» (код ЄДРПОУ

36259686) на суму 1000 тис. грн згідно договору №16-11-ТЕ від 16.11.2020 року. Фінансова
допомога за даним договором надається у вигляді поворотної фінансової допомоги шляхом
перерахування грошових коштів на поточний рахунок. Товариство визнало всю суму у звіті
про фінансовий стан у складі інших поточних зобов’язань.
• Отримання поворотної безвідсоткової позики від ТОВ «РІВЕНЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ
05513951) на суму 150 тис. грн згідно договору № бн від 13.11.2020. Фінансова допомога за
даним договором надається у вигляді поворотної фінансової допомоги шляхом перерахування
грошових коштів на поточний рахунок. Товариство визнало всю суму у звіті про фінансовий
стан у складі інших поточних зобов’язань.
• Отримання поворотної безвідсоткової позики від Надєїн Іван Олексійович (код
ЄДРПОУ 3035014273) на суму 2000 тис. грн згідно договору № 28/10/20 від 28.10.2020.
Фінансова допомога за даним договором надається у вигляді поворотної фінансової допомоги
шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок. Товариство визнало всю суму у
звіті про фінансовий стан у складі інших поточних зобов’язань.
• Надання Товариством поворотної фінансової допомоги ТОВ «НАРОДНИЙ
ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ» «ВЕРЕС-РІВНЕ» (код ЄДРПОУ 34418437) на суму 125 тис. грн згідно
договору №2008/20 від 20.08.2020 року. Станом на 31.12.2020 року заборгованість закрито .
Немає ні виданих, ні отриманих гарантій за дебіторською та кредиторською
заборгованістю пов'язаних сторін. Товариством протягом звітного періоду не здійснювалось
знецінення дебіторської заборгованості із пов'язаними сторонами (відсутні ознаки знецінення).
Така оцінка здійснюється щорічно при визначенні фінансової позиції пов'язаних сторін, а
також ринку, на якому пов'язані сторони здійснюють свою діяльність.
До управлінського персоналу належать:
• Генеральний директор;
• Головний бухгалтер;
• Корпоративний секретар.
Протягом звітного періоду Товариство нараховувало та сплачувало заробітну плату
управлінському персоналу відповідно до встановленої системи оплати праці в сумі 343 тис. грн.
При цьому витрати на нарахування єдиного соціального внеску склали 76 тис. грн..
Заборгованості із заробітної плати з зв’язаними особами станом на 31.12.2020 року не має.

Генеральний директор
Головний бухгалтер
Корпоративний секретар
РАЗОМ:

Заробітна
плата за
період з
03.04.2020 по
31.12.2020
року, тис. грн
137
108
98
343

Нарахування
єдиного
соціального
внеску,
тис. грн

Заборгованість
(поточна) із заробітної
плати на 31.12.2020 року,
тис. грн.
30
24
22
76

11. Управління ризиками
Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є
важливим елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на
непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного
впливу на фінансові показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль має на меті
забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації
операційних і юридичних ризиків. Діяльність Товариства пов’язана з різними фінансовими

ризиками: операційним ризиком, ринковим ризиком, кредитний ризиком і ризиком ліквідності.
Також для Товариства притаманні наступні ризики: юридичний, стратегічний та ризик
репутації.
Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з
якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний
моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління
ризиками.
Кредитний ризик – являє собою ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий
інструмент не може виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового
збитку іншої сторони.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка
кредитоспроможності клієнтів, для чого використовується будь-яка доступна інформація щодо
їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.
До заходів з мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить:
• встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах
установи;
• диверсифікацію структури дебіторської заборгованості установи;
• аналіз платоспроможності контрагентів;
• здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої
дебіторської заборгованості.
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик
охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик.
Метою управління ринковим ризиком є управління схильністю до ринкового ризику та
контроль за дотриманням відповідних лімітів
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих,
що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи
спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його
емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими
здійснюються операції на ринку.
Інший ціновий ризик для Товариства оцінено як низький.
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки
від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Оскільки
функціональна валюта Товариства є гривня, що схильність до валютного ризику пов'язана з
активами і зобов'язаннями, вираженими у валютах, відмінних від гривні.
Станом на 31.12.2020 року у Товариства відсутні активи та зобов’язання, виражені у
валюті, за звітний період операції в валюті не здійснювались.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових
ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це
впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.
Управлінський персонал Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та
контролює їх максимально припустимий розмір.
Станом на 31.12.2020 року у Товариства відсутні фінансові активи, які наражаються на
відсотковий ризик.
Операційний ризик контролюється через вдосконалення процедур стягнення дебіторської
заборгованості
Юридичний ризик контролюється шляхом застосування типових форм угод з клієнтами

Товариства з метою формалізації та уникнення ситуацій, які можуть погіршити позицію
Товариства у відносинах з клієнтами.
Стратегічний ризик мінімізується шляхом щорічного перегляду та коригування
стратегічного плану Товариства з урахуванням макроекономічної ситуації в країні.
Ризик репутації контролюється в процесі постійного моніторингу ЗМІ, оцінки їх впливу
на поведінку клієнтів Товариства та своєчасних повідомлень позиції Товариства до клієнтів.
Крім того, проводиться моніторинг ринкової позиції Товариства щодо портфелів заборгованості
фізичних та юридичних осіб, рейтингу за простроченої заборгованості.
Ризик ліквідності виникає при неузгодженості термінів повернення розміщених ресурсів
та виконання зобов'язань Товариства перед кредиторами. Ринок ліквідності контролюється
шляхом укладення угод для поповнення обігових коштів і збільшення строків їх повернення.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.
Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими
фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від
операційної діяльності.
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов’язаннями
Товариства в розрізі строків погашення представлена наступним чином:
31.12.2020 року
Поточна кредиторська
заборгованість
за товари, роботи,
послуги
Інші
поточні
зобов’язання
Всього:

До 1 місяця

Від 1 місяця
до 3 місяців

Від 3 місяців до
1 року

296

Всього
296

720

7200

720

7496

0
296
0

Також, істотним фактором ризику для діяльності Товариства є поширення коронавірусної
хвороби (COVID-19). Ступінь впливу всесвітньої пандемії на світову економіку наразі є
непрогнозованим. Ступінь впливу пандемії безпосередньо на діяльність Товариства є
вирішальною, оскільки одним із основних джерел доходу Товариства на даному етапі є
продаж квитків на футбольні матчі.
Дотримання податкового законодавства України
Українське законодавство та нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та
інші аспекти діяльності підприємств, у тому числі валютний контроль, митні вимоги та
трансфертне ціноутворення, продовжують змінюватися. Положення законів і нормативних
документів найчастіше є нечіткими, й їхнє тлумачення залежить від позиції місцевих,
регіональних і державних органів та інших урядових інститутів. Випадки різних тлумачень
законодавства не є поодинокими. Керівництво вважає, що його тлумачення відповідного
законодавства є правильним, і що діяльність Товариства здійснюється в повній відповідності до
законодавства, а також що Підприємство нарахувало та сплатило всі необхідні податки.
Загалом, існує ризик того, що операції та коректність тлумачень, які не були оскаржені
регулюючими органами у минулому, будуть поставлені під сумнів у майбутньому. Однак цей
ризик суттєво зменшується з часом. Товариство визначає окремі потенційні зобов'язання,
пов'язані з оподаткуванням, нарахування яких у окремій фінансовій звітності не вимагається.
Такі потенційні податкові зобов'язання можуть виникнути і Товариство повинне буде сплатити
додаткові суми податків.

15. Управління капіталом Товариства
Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і
реалізації управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням капіталу з
різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у діяльності
Товариства. Ключові питання та поточні рішення, що впливають на обсяг і структуру капіталу, а
також джерела його формування, розглядаються управлінським персоналом. Механізм
управління капіталом передбачає чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а
також контроль за їх дотриманням у звітному періоді; удосконалення методики визначення й
аналізу використання усіх видів капіталу; розроблення загальної стратегії управління капіталом.
Управлінський персонал здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного періоду.
При цьому проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та можливі ризики. На основі
отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення
додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих
позик. Товариство може здійснювати регулювання капіталу шляхом зміни структури капіталу.
Система управління капіталом може коригуватись з урахуванням змін в операційному
середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку.
Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей:
•
зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і
надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим
сторонам;
•
забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на
послуги Товариства, що відповідають рівню ризику;
•
дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності
Товариства функціонувати в якості безперервного діючого підприємства.
Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі
капіталу, відображеного в балансі.
Склад власного капіталу на дату фінансової звітності (-2376 тис. грн.):
- Зареєстрований капітал (оплачений капітал)
6 000 тис. грн.
- Додатковий капітал
130 тис. грн
- Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (-8506) тис. грн.
Товариство планує збільшувати капіталізацію шляхом капіталізації власних
доходів, емісії акцій, вливання капіталу з інших сфер економіки, залучення прямих
інвестицій. Нагромадження капіталу за визначеними напрямами, тобто капіталізація, є
важливим фактором ринкової трансформації Товариства. Очевидно і те, що
нагромадження капіталу безпосередньо пов’язане з використанням грошового капіталу
та його трансформацією у виробничий капітал – техніку, обладнання, матеріали тощо.
Згодом планується перехід виробничого капіталу у грошовий. В процесі здійснення
такого кругообігу за ефективного менеджменту зростає ринкова вартість (капіталізація)
Товариства та створюються можливості для підвищення ефективності результатів
господарської діяльності.
Здійснення публічної пропозиції акцій розглядається акціонерами і
менеджментом Товариства в якості інструменту залучення і розширення кола нових
вболівальників та інших зацікавлених осіб (корпоративного сектору). Доходи, фінансові
потоки, перспективи розвитку та спортивні результати клубу на сучасному етапі
розвитку футбольного ринку прямо залежать від кількості вболівальників і їх
всебічного залучення до діяльності футбольного клубу. Вартість прав на телетрансляції,
розповсюдження мерчендайзу, медійна популярність, активність спонсорів,
рекламодавців і меценатів, всі ці фактори напряму залежать від успіху клубу в очах
широкого кола його прихильників. Отримання вболівальниками статусу акціонерів
сприятиме укріпленню їх зв’язку з Товариством і підвищить рівень лояльності до
футбольного клубу, що в подальшій перспективі слугуватиме фундаментом для

побудови конкурентоздатного в Європі високо-капіталізованого футбольного клубу.
Акціонери і менеджмент Товариства глибоко усвідомлюють цінність своєї фан-групи
для подальших перспектив його розвитку, декларують відкритість і готовність
інтегрувати зацікавлених в такому розвитку осіб в управління справами Товариства,
втілюючи тим самим концепцію існування в Україні народного футбольного клубу.
Прогнозовані фінансові показники Товариства в розрізі доходів і витрат за 20212022 фінансові роки
Фінансовий рік
Отримання
Витрачання
Залишок
грошових
грошових
грошових коштів,
коштів, грн.
коштів, грн.
грн.
Перший
69 899 500, 00
29 888 353,46
40 011 146,54
фінансовий рік
(2021р.)
Другий
25 000 000,00
29 188 353,46
-4 188 353,46
фінансовий рік
(2022р.)
Всього за 2
94 899 500,00
59 076 706,92
35 822 793,08
роки
Прогнозні фінансові показники надають керівництву Товариства стриману
впевненість в тому, що Товариству вистачить коштів для реалізації існуючих цілей.
Зазначені показники ґрунтуються на прогнозах та припущеннях, вони не можуть
розглядатись як юридичний факт чи будь-який вид гарантії збереження інвестором
власних інвестицій.
Разом з тим основними пріоритетами Товариства є, в першу чергу, розвиток
футболу в цілому, спортивні успіхи футбольної команди та розширення кола
вболівальників футбольної команди. Саме на цих напрямках в найближчі роки буде
зосереджені зусилля менеджменту Товариства. Саме на побудову конкурентоздатного
клубу будуть спрямовані всі фінансові ресурси Товариства.
16. Наявність судових справ
Станом на 31.12.2020 року судові справи у Товариства відсутні.
17. Події після дати балансу
Між датою складання 31.12.2020 року та датою затвердження фінансової звітності 26
лютого 2021 року не відбулося жодних подій, які справили б істотний вплив на показники
фінансової звітності Товариства та вимагають розкриття інформації в примітках до цієї
фінансової звітності.
Генеральний директор

____________

Головний бухгалтер

_____________

Назарук Антон Генадійович
Присмицька Вікторія Дмитрівна

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

3

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

4
5

6

7
8

9

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ААН "СЕЙЯКIРШ-АУДИТ"
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
24263164
01033, м. Київ, вул. Сiм'ї Прахових,
будинок 27, офiс 5
1525
номер: 50-кя, дата: 18.11.2020
з 03.04.2020 по 31.12.2020
01 - немодифікована
Ми звертаємо увагу на питання, яке
описано в Примiтках до промiжної
фiнансової звiтностi за перiод з
03.04.2020 по 31.12.2020 (п. 7.1.1.2.).
За перiод з 03.04.2020 року по
31.12.2020 року трансфернi
договори Товариством не
укладалися, що не дозволило
визначити первiсну вартiсть
нематерiального активу у виглядi
прав на гравцiв (футболiстiв), i в
облiку такi нематерiальнi активи не
вiдображенi.
Станом на 31.12.2020 року
Товариство не має показникiв
результативностi гравцiв для
розрахунку вартостi
нематерiального активу, як це
прийнято облiковою полiтикою.
Ринковi данi вартостi гравцiв
першої лiги мають широкий
дiапазон цiн, що не дозволяє

10
11

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РIВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС"
СТАНОМ НА 31.12.2020
12
13

здiйснити достовiрну оцiнку на
звiтну дату. В наступному звiтному
перiодi Товариство планує
здiйснити оцiнку нематерiального
активу у виглядi прав на гравцiв
(футболiстiв).
Нашу думку не було модифiковано
щодо цього питання.
номер: 2010/20, дата: 20.10.2020
дата початку: 05.03.2021, дата
закінчення: 22.03.2021
22.03.2021
40 000,00

Акцiонерам та управлiнському персоналу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РIВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС".
ДУМКА
Ми провели аудит фiнансової звiтностi компанiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "РIВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС", що складається зi звiту про
фiнансовий стан на 31 грудня 2020 року, звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному
капiталi, звiту про рух грошових коштiв за перiод з 03.04.2020 по 31.12.2020, що закiнчився
зазначеною датою, та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих
облiкових полiтик за перiод з 03.04.2020 по 31.12.2020 (додаються).
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих
аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РIВНЕНСЬКИЙ
НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС" на 31 грудня 2020 р., його фiнансовi результати i грошовi потоки
за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдає вимогам закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi.
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 компанiї згiдно з Кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та
етичними вимогами, застосовними законодавством України до нашого аудиту фiнансової
звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу
РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки.

СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНIСТЬ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТI ДIЯЛЬНОСТI
Ми звертаємо увагу на роздiл 7.2 Примiток до фiнансової звiтностi, в якому розкривається, шо
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КЛУБ "ВЕРЕС"
(надалi - Товариство чи ПАТ "РНК"ВЕРЕС") зазнало чистих збиткiв у сумi 8 497 тис. грн.
протягом перiоду з 03.04.2020 по 31.12.2020, що закiнчився 31 грудня 2020 р., та на цю дату
поточнi зобов'язання компанiї перевищили її загальнi активи на суму 2 360 тис. грн. Як
зазначено в роздiлах 2 та 3 (п.3.5) Примiток до фiнансової звiтностi, цi подiї або умови разом
iз iншими питаннями, наведеними в роздiлi 2 Примiток до фiнансової звiтностi, вказують, що
iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть компанiї
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Нашу думку щодо цього питання не
було модифiковано.
ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ
Ми звертаємо увагу на питання, яке описано в Примiтках до промiжної фiнансової звiтностi за
перiод з 03.04.2020 по 31.12.2020 (п. 7.1.1.2.).
За перiод з 03.04.2020 року по 31.12.2020 року трансфернi договори Товариством не
укладалися, що не дозволило визначити первiсну вартiсть нематерiального активу у виглядi
прав на гравцiв (футболiстiв), i в облiку такi нематерiальнi активи не вiдображенi.
Станом на 31.12.2020 року Товариство не має показникiв результативностi гравцiв для
розрахунку вартостi нематерiального активу, як це прийнято облiковою полiтикою. Ринковi
данi вартостi гравцiв першої лiги мають широкий дiапазон цiн, що не дозволяє здiйснити
достовiрну оцiнку на звiтну дату. В наступному звiтному перiодi Товариство планує здiйснити
оцiнку нематерiального активу у виглядi прав на гравцiв (футболiстiв).
Нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.
КЛЮЧОВI ПИТАННЯ АУДИТУ
Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були найбiльш
значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання
розглядались у контекстi нашого аудиту консолiдованої фiнансової звiтностi в цiлому та
враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки
щодо цих питань.
Крiм питання, викладеного у роздiлi "Суттєва невизначенiсть щодо безперервностi
дiяльностi", ми визначили, що iншим ключовим питанням аудиту є питання облiку фiнансових
зобов'язань Товариства у виглядi отриманих позик, враховуючи що вини є суттєвою статтею
фiнансової звiтностi.
Для розгляду цього ключового питання ми виконали такi основнi процедури: ознайомлення з
облiковою полiтикою на предмет вiдповiдностi вимогам МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та
визначення її адекватностi в конкретних операцiях, перевiрка первинних документiв та оцiнок
фiнансових активiв, включаючи вiдповiднi перерахування та розрахунок амортизованої
собiвартостi.
Ми вважаємо, що виконанi нами аудиторськi процедури були прийнятними та достатнiми для
отримання доказiв стосовно класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов'язань вiдповiдно до
МСФЗ 9.
IНФОРМАЦIЯ, ЩО НЕ Є ФIНАНСОВОЮ ЗВIТНIСТЮ ТА ЗВIТОМ АУДИТОРА ЩОДО
НЕЇ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя
складається з регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв за 2020 рiк, що подається
до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог Положення
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд
03.12.2013 №2826, але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї.

Очiкується, що звiт про емiтента за 2020 рiк буде наданий нам пiсля дати цього звiту аудитора.
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, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути,
чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими
знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить
суттєве викривлення.
Коли ми ознайомимося з регулярної рiчної iнформацiї емiтентiв цiнних паперiв за 2020 рiк,
якщо ми дiйдемо висновку, що в ньому iснує суттєве викривлення, нам потрiбно повiдомити
iнформацiю про це питання управлiнському персоналу.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДIЛЕНО
НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування компанiї.
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора,
що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони
можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї
фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
Крiм того, ми:
- 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 обгрунтованiсть облiкових оцiнок
i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої
невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються 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 обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. 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.
Партнер iз завдання

Зацерковна Т.М.

Генеральний директор
ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ"

Здорiченко I.I.

Мiсцезнаходження ТОВ "ААН "СЕЙЯ-КIРШ-АУДИТ": 01033, м. Київ, вул. Сiм'ї Прахових,
будинок 27, офiс 5
ДАТА СКЛАДАННЯ АУДИТОРСЬКОГО ЗВIТУ
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XVI. Твердження щодо річної інформації
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю
емiтента, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно
до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а
також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про
розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних
ризикiв та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом звітного періоду

1
26.10.2020

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
27.10.2020

08.12.2020

09.12.2020

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних
паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

