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!,ата звiту 31,12.202l
Iнформацiя щодо звiту про управлiння
Звiт про управлiння складено вiдповiдно до вимог cT.ll Закону УкраТни <<Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> вiд 16.073.1999р. JФ 996-XIV, Закону УкраТни <Про фiнансовi послуги тадер}кавне
регулювання фiнансових послуг) вiд 12.07.2001р, М 2664-I||, вимог MiHicTepcTBa tPiHaHciB УкраТни (зокрема,
Наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 07 грудня 2018 року J\Ъ982 <Про затвердження Методичних
рекомендацiй зi складання звiту про управлiння> /зi змiнами та доповненнями/).

1.

Iнформацiя про дiяльнiсть та органiзацiйну структуру
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ кМIЛОАН>

(cKopo.1eHe найменування ТОВ

<Мiлоан>, лалi - Товариство) зареестровано 16.05.2016 р. за номером 1 074 102 0000 059986 в единому державному

еДРПОУ 40484607.
зареестроване Нацiональною комiсiею, що здiйснюе державне регулIовання у
c(lepi ринкiв фiнансових послуг (Нацкомфiнпослуг) як фiнансова компанiя.
ТОВ <Мiлоан> с професiйним учасником ринкiв фiнансових послуг УкраТни. '[-oBapt.tcтBo BI(JlI()tIetlo ,rlo
деl])Itttв1.I0го ресстру (liHaHcoBrlx устаItов:згiдtlо свiдоцтва Ilачкопл(liгlгl()сJlуг про ресс,t,раtцiltl (littаttсоlзоiусr-аlrови Ii(
М l7(l. /{aтa гrрлrйлrя],l,я 1,а I{oMep рit,tlенгlя Ilpo t]иl(аl{у свiдоцт,ва: l4.01 ,20lбр. J\l I709.
IIpaBo 'I-oBitpI.1c,гBa lIitдaBaTlr tPirraHctlBi ttослуги засвiдчусr,ься лitlеt.t:зiс,tо, вилill,tоtо Нацiональною комiсiсю,
що здiйснrо€ державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг на злiйснеr;н;t лiя.пьгtосr,i з гtа/ttittгlя
(liнансових креди,гiв за paxy}IoK залученriх ttоштiв, номер i да,t,а rtрийнят"гя рiшення гlро Bllita(ly ,гriцелlзii Ng284З Bi;t
I0. l1.20lбр., даlа поча1,1(у дiТ яrсоТ l1.11.20 lбр,, гlереоформ"rrеноlо tla rriдcl,aBi розIlоряджеtrrrя Гlачкомr(lit,tгrослуг
ЛЪl(lЗ вiл 26.01.20 l7p. (лата rrереоr|iорпллення 26.0 1.20l7p.) налiцегtзiю з нада}tня кошr,iв у llo,]lIl(y, l],Ioi\4y ,tttслi i lli.t
,t,a
безс,грокоl]оlо.
умовах (liнагlсового I(редIlту. яка с LlIlIlt]oto
Види дiяльностi вiдповiдно до Довiдки Управлiння статистики за КВЕЩ:
64.92 lншi види кредитування,
-l'оварлIстtзо
Ilal(ac сдl4tIу (liHarrcoBy послугу; надання коштiв у позику, в Tolvly числi i IIа умовах (littaltctlBoгo
l(реl(l{,гу. Поряltок llttданlIя зазltачеtIоТ фillансовоi послуги передбачае укладенгIя елеI(тронних l(pe/lti1,IIIJx
договоlliв/логовоlliв про спо}кивчий кредит з позичалы]иками-(liзичнимtt особаiчtи, яtti вiдповiдаrоr,ь виi\,1оl,аi\4
'Говарлtс,гва, l]a
умовах с,гllоковостi, платностi, зворотносr,i.
peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань, код

В 2016 роцi Товариство

Мепltt, цiлi пtа спtрuпtеziя Оосяurcttпя цах цiлей

Товариство здiйснюе фiнансово-господарську дiяльнiсть вiдповiдно до мети та предмету дiяльностi,
визначених Статутом Товариства та вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi, затвердяtених рiшенI{ям
загаJIьних зборiв учасникiв Товариства.
Метою дiяльностi Товариства с одержання прибутку шляхом надання послуг за основним видом
лiяльностi та забезпе.lення динамi.tного зростання об'смних показникiв фiнансовоТ дiяльностi.
Мiсiя Товариства грунту€ться на розумiннi потреб i бажань клiентiв. Ми прагнемо допомогти кожному
споrкива.lевi знайти оптимальне рiшення його тимчасових фiнансових труднощiв.

Основним напрямком дiяльностi ТОВ <МiлоанD протягом звiтного перiолу бу;lо кредитування клiснтiв

фiзичних осiб на споя<ивчi потреби, Товариство ма€ значний досвiд роботи на ринку креди,I,ування, який
грунтусться на тривалих дiлових стосунках з клiснтами, наявностi квалiфiкованих фахiвцiв та матерiальнотехнiчнiй базi, Мета дiяльностi компанiТ полягас в наданнi широкого спектру фiнансових послуг] cTBopeHHi
конкурентного середовища, яке дозволить споя(ивачам обирати та отримувати якiснi послуги на вигiдних ,га
прозорих умовах.
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ii.

У ТОВ кМiлоан> вiдсутнi дочiрнi компанiТ.
IttQlор,ttоцiл ttpo наявttiспtь фiлiсtлiв сtбо iHluux сidокремленuх cпtpyKпlypttux ttiDрозiiлtiв
Станом на кiнець 202l року у ТОВ <Мiлоан> вiдсутнi фiлiали або iншi вiдокремленi cTpyKTypHi пiдроздiли.
н iза цiй н а сmру кmур а mа кер iB пu цплв о
Безпосередне керiвництво Товариством здiйснюс Генеральний директор, який згiдно Статуту представляс
виконавчий орган Товариства та забезпечуе виконання рiшень Загальних зборiв учасникiв Товариства
Статутом,
дiе без дору.l9цня вiд iMeHi Товариства в межах встановлених законодавством та
укладае правочини, представляе його у вiдносинах з органами дерiкавноi влади i управлiння, а тако)(
iншими юридичними та фiзичними особами ;
видас в Meil{ax свосТ компётенцiТ накази (розпорядження);

Opza

:

-

вида€ довiреностi на здiйснення дiй вiд iMeHi Товариства;
у вiдповiдностi з трудовим зако}{одаством наймае та звiльнюе гIрацiвникiв Товариства;
визначае функцiональнi обов'язки працiвникiв Товариства, заохочення та накладае стягнення;
встановJlюс умови оплати працi посадових осiб Товариства;
вiдкривае рахунки у банкiвських установах, укладае договори;
у встановленому порядку розпоряджа€ться майном i коштами Товариства в межах своеТ компетенцiТ лlrя

-

-

здi йснення стату,гноi дiяльностi ;
затверджус локальнi документи Товариства;
виконус iншi функцii по оперативному управлiнню Товариством.
,Щля оперативного керування лiя.llьностю Товариства лиреIffор
(liнансового директора та визнаLIати ix повноваlкення.

-

-

може признаtIати коммерцiйtlого та

Головний бухгалтер органiзуе велення бухгалтерського облiку та звiтностi

фiнансовоТ дiсциплин и.

2,

i

вiдповiдае за дотримання

Вплив elcoHoMi.lHoi ситуацii на tPilraHcoBlrй стан та резуJlьта,г дiялыlостi

головним (lakTopoM ризику, tцо впливае на дiяльнiсть Товариства с погiршення загальноi економiчноi
ситуаuiТ в YKpaTHi, Iцо може призвестИ до зменшення попиту на послуги, змiни
у фiнансовiй полiтицi уряду
Украiни, (lорс-мажорнi обставини, що може призвести до зменшення попиту на послуги, яtсi надас Товариство.
Упродовlк всього 2021 рокУ украiнська eKoHoMiKa продовжуваЛа перебувати пiд впливом нерозв'язаного
збройного конфлiкту в деяких районах Луганськот та Щонецькоi областей, а також дуже складних полiти.tних та
економiчних вiдносин iз Росiею. I{i чинники можуть мати рiзноспрямований вплив на результати дiяльностi
фiнансовий стан звiтуючого пiдприсмства.

й

Спалах KopoHaBipycHoT iнфекцiТ cov]D-19 та cyBopi обмеlкення, спрямованi на стримування ii поширення,
суттевО вплинулИ на eKoHoMiKy в усьомУ cBiTi, а на протязi 2021 року невизначенiсть tцодо сценарiю
розгортання

подiй

i

cTpoKiB подолання пандемii надзвичайно ускладнIовало прогнозування майбутнього.

I_{i

подii створили

безпрецедентний для багатьох компанiй piBeHb невизначеностi та ризику.
У вiдповiдь На пандемiю COVID-l9 вiдбулись cyTTeBi змiни у lкиттсдiяльностi багатьох держав cBiT,y, у
тому числi i в YKpaTHi. l'aK, було запроваджено санiтарно-епiдемiологi.lнi заходи i карантиннi зонй, с*асуrа""о
масових заходi в, закриття навчальних та культурно-розвах(альних закладiв.
LIа тлi поширення нових штамiв kopoHaBipycy та зростаючого рiвня адаптацii суспiльства до iснування в
Ilових умовах Товариство вживало Bcix заходiв для збереження стабiльностi роботи пiлприсмства та зберех<ення

робочих мiсць. Загалом ]\4акроеI(ономiчна сиl,уацiя

дiяльностi MaloTb задовiльний характер.

l\4;Lла

впJlив на дiяльнiсть Товариства, проте

результати

Слiд зазначити, що у зв'язкУ з уведенняМ воснного стану В YKpaTHi через вiйськову агресiю РосiйськоТ

Украitlи, icHytoTb (lактори, якi значно можуть вплинути на результати дiяльностi Товариства та
знаходяться поза межами знань та кон,гролю керiвництва, включаюtlи тривалiсть восного стану, а також вя(итих
подальших урядових та регуляторних дiй.
В надзвичайних умовах веденIlя господарськоТ дiяльностi в перiод дiТ режиму воснного стану на територii
УкраТни керiвництво продовжус доклалати зусиль дJlя виявлення, управлiння та пом'якшення ризикiв, якi
впливаIоть на дiяльнiсть Товариства
однак Mipa такого впливу наразi не може бути достовiрно визначена. Керiвничl,во ретельно стежить за
потоttним станом розвитку подiй i вжива€ необхiдних заходiв для послаблення впливу негативних чинникiв.
ФелерацiТ проти

3.

Лiквiднiсть та зобов'язаlllIя

при управлiннi лiквiднiстю Товариство здiйснюс оцiнку та анzutiз як зовнiшнiх так i внутрiшнiх чинникiв.
1'овариство вiдстежус piBeHb очiкуваних надходжень грошових коштiв вiд погашення дебiторськоТ заборгованостi
та о,tiкуваний вiдтiк у зв'язку з погашенням iншоi кредиторськоi заборгованостi. Товариство пiдтримус в процессi
дiя-гtьнос,гi критерii шlодо лiквiдностi власного капiталу, платоспромоlкностi, якостi активiв та ризиковостi операцiй
вiдповiдно до законодавства Украiни.
товариство здiйснюс аналiз активiв,га cTpokiB погашеI{ня зобов'язань i планус свою лiквiднiсть залелtно
вiд очiкуваllих cTpoKiB погашення вiдповiлних фiнансових iHcTpyMeHr.iB.

у

4.

Iн(lормацiЯ щодо лiквiдНостi та зобов'язань розкриваетЬся у фiнансовой звiтностi Товариства за 202l piK.
примiтках До фiнансового звiту за2021 pik наведено детальнiй аrtалiз активiв за зобов'язань Товариства.

Екологiчнi асIlекти

l]iяльнiсть Товариства не мае впливу на еко.ltогi.tнi аспекти, оскiльки дiялыliсть Товариства здiйснюеться у
(liнансовiй сферi. Тим не менше корпоративна культура Товариства opieHToBaHa на турботу Про довкiлля, що с

проявом корпоративноТ соцiальноТ вiдповiдальнос,гi.
1'овариство дотримусться екологiч них принr{ипiв функцiонування офiсу:
економне витрачання води та електроенергiТ;

максим€lльна вiдмова вiд паперових носiiв, перехiд на електронний документообiг;
двостороннiй паперовий друк та використання, за можливостi, паперу, виготовленого з
вторинних матерiалiв;
придбання енергозберiгаючоI офiсноi технiки та ламп освiтлення;
налаштування технiчних засобiв на автоматичний перехiд у ксплячий> режим;
вiдновлення вiдпрацьованих картриджiв.
5.

Соцiальнi аспекти та кадрова полiтика

Персонал Товариства е запорукою до його успiшноТ дiяльностi. Товариство надас piBHi моrкливостi для
працевлаштування незалежно вiд cTaTi, вiросповiдання, фiзичних вад aJle в межах компетенцiй, якi необхiднi лля
здiйснення дiяльностi пiдприемства.
Товариство нал.ас piBHi права та piBHi можливостi подальшого розвитку персоналу та його кар'ерного
виключно
за принципом вiдповiдностi профiлю необхiдних професiйних компетенцiй.
росту
Товариство поважас людську гiднiсть, особистiсть i вiрить в знаtlущiсть атмосtРери довiри i спiвпрачi.
Кадрова полiтика Товариства зосереджена на cTBopeHHi та збереженнi згуртованого, сдиного колективу, здатного
вирiшувати складнi задачi в умовах eKoHoMi.lHlor процесiв, що швидко змiнюються, та конкур9нтного середовища.
Товариство забезпе.tус сприятливi умови праui i збереження здоров'я працюючих; створення атмосфери взасмноI
довiри i зворотного зв'язку.
Товариство дотримуеться норм Украiнського законодавства у галузi соцiального захисту працiвникiв,
виплачус офiшiйну заробiтну плату та налехtнi лодатки у повному обсязi, а також iншi соцiальнi внески та виплати.
Товариство забезпечус комфортнi робочi мiсця та пiклуеться про охорону працi, безпеку житгсдiяльностi
та охорону здоров'я працiвникiв,. формус атмосферу професiоналiзму i доброзичливостi, дотримуючись етикету
дiлового спiлкування у щоденнiй спiвпраui з клiентами, партнерами, колегами, пiдлеглими та керiвництвом.
Загальна чисельнiсть штату Товариства станом на 3 1 грудня 2021 року складае 2З2 особи.

6.

Використання фiнансових iHcTpyMeHTiBo що мало суттсвий вплив на оцiнку активiв, зобов'язань,
фiнансовий стан i доходи або вlлтратlл.Завдання та полiтика щодо управлiння фiнансовими рLlзиками, у тому
числi полiтика щодо страхування основного виду прогнозованоТ операuii, для якоi використовуrоться
операuii хеджування.
ОперацiТ з хеджування не використовуються у лiяльностi,
OcHoBHi внутрiшнi ризики Товариства:
Вразлuв iспtь do Kpeluпlttozo рuзu l{y

Товариство пiддаеться впливу кредитного ризику, який визначаеться як ризик невизначенiстi tРiнансового
у позиtlальникiв здатностiiнамiру погашати в обумовленi
кредитними договорами термiни основну суму кредиту та HapaxoBaHi вiдсотки, ймовiрнiстi знецiнення кредитiв та
формування значного обсягу резервiв.
При проведеннi кредитноТ полiтики, Товариство виходить з необхiдностi забезпечення поеднання iHTepeciB
Товариства, його учасникiв та позичальникiв. Управлiння кредитним ризиком здiйснюеться за допомогою аналiзу
на рiвнях сукупного кредитного портфеля, напряму кредитування, регiону, окремого клiснта, який проводиться
системно i комплексно.
Процесс управлiння кредитним ризиком в ТОВ <Мiлоан> реалiзуе наступня принципи;
цiлiснiсть (розгляд елементiв кредитного ризику як сукупноТ цiлiсноТ системи);

результату пiдприсмства внаслiдок вiдсутностi

-

структурiзачiя (прочес мае чiтку струкryру, основним критерiсм якоТ являсться сднiсть стiйких

-

ефективнiсть(забезпеченнястратегiчногоспiввiдношенняризик/лохiл);
регламентованiсть (yci процеси, що вiдбуваються в системi управлiння кредитним ризиком мають

-

взаемозв'язкiв мiж

rT

елементами, а також законiв цих взасмозв'язкiв);

бу,l,и

регламентованi);
узгодженiсть (стратегiя управлiння кредитним ризиком узгоджусться iз стратегiю розвитку бiзнесу);
iнформованiсть (процес управлiння кредитним ризиком супроводжусться наявнiстю об'ективноI,
достсlвiрноТ та aKTyaJlbHoT iнформаuiТ i звiтами),
Система управлiння кредитним ризиком - процес, який послiдовно проходить наступнi етапи:
тривалостi перiоду ризику, суми коштiв, що знаходяться пiд ризиком;
iнструментами;

Товариства

з

питань кредитування; контролю за якiстю портфелiв (кредитного, iнвестицiйного,
та дотримання системи лiмiтiв;

дебiторськоТ заборгованостi); здiйснення монiторинry; встановлення

i

диверсифiкашiТ портфелiв; оцiнки плато кредитоспромоlttностi боржникiв; виявлення та
управлiння
портфелем проблемних кредитiв; формування резервiв на покриття збиткiв.
контроль (монiторинг та улравлiння, аналiз звi,гiв, що висвiтлIою,гь тенденцilо розвитку портtРелiв та
проблемних креди,гiв, тощо, вiдповiдаlьнiсть).
Iдентiфiкаuiя кредитного ризику е базовим етапом в процессi управлiння системоIо кредитних
ризикiв. Пiд
iдентифiкацiсIо кредитного ризику масться на увазi виявленнrl його специфiки, прогнозування мояtливостей i
особливостей реалiзацiт, змiна ризику в часi, Mipa взаемозв'язку з iншими ризиками, фiксачiя чинникiв, що
впливаю,гь на кредитний ризик, що iдентифiкусться. Головна мета iдентифiкачiт
створення умов для етапу
управлiння кредитним ризиком, на якому здiйснюсться безпосереднiй вибiр рiшень про управлiнський влив.
оцiнцi гliдлягають кредитнi ризики, якi були виявленi на етапi iдеrrтифiкацiт в розрiзi наступних часових

>

-

перiодiв:

>
>
'

latti

мuнулttх перiоdiв. Проводлtться збiр статистиЧних ДаниХ' Що ДоЗвоЛяе проВесТи оцiнкУ rrаслiДкiв
настання кредитних ризикiв i зробити висновки про статисти.tний характер подiй, пов'язаних з проявами
цих ризикiв.
На mеперiulнiй час. Проводиться збiр iнформацiТ, Що ДоЗВоЛЯс зробити коригУванНя, оцiнок' побудовагtих
на ocHoBi iсторичних даних, з метою Тх використання в даний момент, оскiльки така iнформацiя дае
моltливiсть врахувати тимчасовi змiни в операцiйному середовищi пiдприемства.
Проеllозування майбуmнiх позuцiй. Проводиться збiр 21аних, необхiдних для прогнозування, а також
iH(lopMauiI, що дозволяс врахувати майбутнi змiни, що впливаIоть на характеристики операцiйного
середовища.

>
>
>

Основними rliлями управлiння кредитним ризиком

€:

llопереdлr:ення рuЗul<у - ДосЯГаетЬсЯ ЩЛяхоМ лiквiдацiТ ПереДУМоВ ВиниI(НеНнЯ креДитноГо
рИЗИкУ.
Пiiпlрu,мllа спiввidноutеннярttзъtt</dсlхоdнiсmьttа пeBHo,uypiBtti.
Мiнiлvtiзалliя рuзuку.

за пiлсумками iлентифiкацiт та оцiнки кредитного ризику приймасться рiшеrrня в .tастинi управлiння кредитним

ризиком. У Товариствi видiляlоть наступнi стратегiТуправлiння кредитним ризиком:
Спlраtпеz,iуt унuкнелlня застосовусться у тому випадкУ, коли BapTicTb реалiзачii
ризиковоТ подii перевr,rщуе
оцiночнУ BapTicTb об'екту схильного до впливУ ризику, за вiдсутностi критичноТ необхiдностi в цьому об'сктi.
Спtрапlееiя прuйняmmя i iенорування застосовусться у разi, якщо витрати на управлiння ризиковоtо
позицiсю ПеревищуIоть BapTicTb реалiзацiТ ризиковоi подiТ, а уникнення € неможливим.
Спlраtпеziя прuйняmпя i управлiння використовуеться за вiдсутностi можливостi застосування стратегiй,
приведених вище, шляхом використання спецiального iнструментарiю по управлiнню ризиками.
Контроль рiвня кредитного ризику здiйснюсться за допомогою монiторингу показникiв чинникiв
ризику,
Тх дttнапliки для свосчасНого управлiнського реагування у разi рантових вiдхилень значень
ризиковоТ позицiТ вiд
запланованих бюдлtетних величин.
В р азл

u

в

i с tttb

Оо р uз ц лg л

Ризик лiквiдностi

it<B

it) по

сmi

це ризик того, що пiдприсмство не зможе викоI]ати своТ фiнансовi зобов'язання,

-

розрахунки за якими здiйснtоtоться шляхом передачi грошових коштiв або iншого (liнансового активу. Розбiтtнiсть
в TepMiHax погашення активiв та зобов'язань потенцiйно rriдвищус прибутковiсть, але може тако}к збiльшити
ризttк
виникнення збиткiв.
[lРОuес управлiння та оцiнки ризику лiквiдностi в Товариствi склада€ться з:
аналiзу лiквiдностi та коефiцiснтiв лiквiдностi;
встановлення та перегляду лiмiтiв, в т.ч. моtriторингу та контролю встановлених лiмiтiв та оцiнки

-

моrt<ливих змitл;

-

управлiнських заходiв (планування операцiй, коригуваl{ня ix умов).
пiдхiд Товариства до уrrравлiння лiквiдrriстю поляга€ в тому, щоб забезпе.tити, наскiльки це можJlиво,
постiйну наявнiсть у пiдприсмства лiквiдних коштiв, достатнiх для погашеIrня cBoix зобов'язань в строк, як в
звичайних, так i В стресових умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних збиткiв i не пiддаючи
ризику
репутацiю Товариства.
товариство вiдстежус piBertb очiкуваних надходжень грошових коштiв вiд погашення дебiторськоi
заборгованостi та очiкуваний вiдтiк у зв'язку з погашенням iншоТ кредиторськоТ заборгованостi.
товариство прагне пiдтримувати стiйку базу фiнансування та управляс cBo'tM капiталом для забезпечення
безперервноТ дiялыrостi пiдприсмства в майбутньому i одно.lасноi максимiзацiТ прибутку за
рахунок оптимiзацiТ
СПiВВiДНОШеННЯ ПОЗикоВих i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядас структуру свого
капiталу.

Вр озtt
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с ризик того, що BapTicTb фiнансового iHcTpyMeHTa буле змiнюватися внаслiДок змiн
ринкових uiн. IJi змiни MoxtyTb бути викликанi факторами, характерними для окремого iHcTpyMeHTy або
(lакторами, якi впливаЮть на Bci iнструментИ ринку. В звiтномУ 202l
роцi керiвництво постiйно проводить
I_{iновим ризикоМ

монiторинг ринкових змiн на цiни i своечасно pearye на змiну кон'юнктури ринку.
Iliновий ризик не мае значного впливу.

Врозлuвiспtь do рuзuку zролuовuх ttoпtoKiB
потокiв.

Щля мiнiмiзацii впливу грошових потокiв Товариство перiодично визнача€

обсяг о.liкуваних грошових

Вразлuвiспtь do валюmноzо рuзuку
валютний ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового
iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок змiн валютних KypciB. ,Щля мiнiмiзацiТ та контролю за валютними ризиками
Товариство не мас активiв, номiнованих в iноземнiй валютi у загальному обсяry активiв.
Вразлuвiспtь do puHKoBozo рuзuку
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового
iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiц ринкових цiн, Ринковий ризик охоплюе три типи ризику : iнший
цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик.
Основними iнструментами управлiння вiдсотковим ризиком с диверсифiкацiя та монiторинг ( розрахунок
показникiв, вивчення динамiки в часi й аналiз причин змiни). З метою своечасного реагування на змiни BapTocTi
кредитних операцiй, монiторинг передбачас аналiз не тiльки внутрiшнiх змiн в динамiui фiнансових iHcTpyMeHTiB, а
й аналiз iнших ринкiв (тобто, прошентнi ставки Товариства повиннi бути конкурентоспроможними на ринку в
цiлому, чутливими до змiн в зовнiшньому середовищi).
Врttзл uв i с пtь do

о
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операцiйний ризик - це ризик tрiнансових втрат Товариства внаслiдок порушення або неналежнот роботи
внУтрiшнiх процесiв, вiдмови систем IT або зовнiшнiх подiй, як випадкових, так i природних. Зовнiшнi подii,
згаданi в цьому визначеннi, можуть мати людське або природне поход)кення, Зокрема, операцiйний ризик молtе
бути спричинений недолiками управлiння, процесiв обробки iнформаuiТ, контролю, безперервнос,гi роботи,
наДiйностi технологiЙ, а також помилками та несанкцiонованими дiями спiвробiтникiв Товариства. Зовнiшнi подiI
включають в себе (але не обмежуються наступним перелiком) повенi, поrкежi, землетруси у випадках, якшlо вони
спричиняють вплив на процеси Товариства,

Веб-сайт, облiково-рееструtочу систему Товариства обладнано системними i програмно-технi.tними
засобами та засобами зв'язку, якi запобiгають втратам, крадiжкам, несанкцiонованому знищенню, викривленню,
пiдробленню, копiюванню iнформацiТ i вiдповiдаlоть вимогам нацiональних стандартiв.
Врамuвiспш

itttuux рuзuкiв
- це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового
illcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлюе, що
вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства так i на справедливу BapTicTb
Оо

вiдсотковий ризик

tIистих активiв.

Врашuвiсmь io tорuduчttоzо рuзаку
При порушеннi або недотриманнi законiв, положень, розпоряджень тощо у Товариства мо)ке виникнути
rIастини доходiв, за рахунок сплати штрафних санкцiЙ та алмiнiстративних стягнень, необхiдностi
втрати
риЗик
грошового вiдшкодування збиткiв, погiршення репутацiТ та позицiй Товариства на ринку,

Управлiння здiйснюеться

на ocHoBi

дотримання Товариством вимог нормативно-правових

aKTiB

законодавства Укратни, державних органiв регулювання; вiдповiдностi внутрiшнiх документiв Товариства вимогам

Чинного законодавства; приЙнятностi вiдносин iз клiснтами у рамках дiючого законодавства; проходження
документiв через обов'язкову юридичну перевiрку; постiЙного контролю Bcix судових справ, iнiцiйованих
Товариством,

7.

Опис дiяльностi у сферi Дослiджень та iнновацiй

Товариство е фiнансовою установою, яка у вiдповiдностi до чинного законодавства УкраТни з питань
регулювання дiяльностi на ринку фiнансових послуг надае фiнансовi послуги на пiдставi отриманих лiцензiй на
провадження господарськот дiяльностi з надання фiнансових послуг. Порядок та умови надання (liнансових послуг
визна.lенi внутрiшнiми нормативними документами Товариства.
Товариство для власних потреб проводить власнi маркетинговi дослiдiкення ринку на якому працюс, а
'гакож здiЙснюс монiторинг рiзних аспектiв дiяльностi компанiй-конкурентiв на
украТнському та регiональних
ринках. отриманi данi дозволяють обирати напрямки розвитку Товариства, формувати унiкальнi пропозицii для
кл iснтiв-позичал ьникiв.

-

Зокрема:

даrri про активнiсть KoHкypeHTiB на ринку кредитування, розмiр мережi
концентрацiя в певних регiонах;

ix вiддiлень та

iT розгалуження,

7

дослiдх<ення кредитI{их пропозицiй i пос.ltуг, присутнiх на ринку, впливае на iнновацiйнi процеси в
Товариствi, оптимiзацiю програмного забезпечення дiяльностi, на розвиток продуктовоТ лiнiйки, постiйне
вдосконалення умов кредитування.

8.
l.

Iнформацiя щодо власних цiнних паперiв
/]о основних подiй звiтного року вiдносяться наступнi подii:

l 5.01 .2021' р. отримано 'Гимчасове свiдоцтво про
ресстрацirо випуску корпоративних облiгацiй
5l2l2021-T.
2.
З0,0'7,2021 р. здiйснено первинне розмiщення облiгацiй в повному обсязi, укладено договiр купiвлiпродая(у облiгацiй Лсl вiд 29.07.202'l р., покупець - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДдльнIстю
Nc7

"КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА АлМIнIСтрАтор пЕнсIЙних ФондIв ,,АльтАtlА
lHBEC]'ME}lT МЕНЕД)tМЕНТ" (Лiцензiя НКЦПФР серiя дЕ ЛЪ 294695 вiд2'7 сiчня 2015 року на здiйсгtення

ПРОфеСiЙНОТ Дiяльностi на ринках капiтаrIу - дiяльностi з управлiння активами iнституцiлiних iHBecTopiB (лiяльнiсть
з управлiння активами),, строк дiТ.rliцензiТ 0з.08.20 l2 р. - необмеrкений), що лiс вiд свого iMeHi, в iHTepecax та за

РаХУНОК аКТИВiВ ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФIКОВАНОГО ВЕНLIУРНОГО IIJВЕСТИЦIЙНОГСj
зАкритого типу,,БЕрЕг-ФIнАнс,,.

З.
4.

ФОLIЛУ

02,08.202l р. затвердлtено звiт про результати eMicii облiгацiй ТОВ "Мiлоан".
19,08.202 1 р. отримано Свiдоцтво про реестрацiю випуску t(орпоративних облiгацiй Ns15l2l2O2l

ресстрацiТ - 15.01.2021 р,

,

дата

У 2021 РОцi Товариство здiйснило випуск власних боргових цiнних паперiв. Облiгацii Товариства
25.10.202l року включено до бiрлсового ресстру фондовоi бiря<i ГIрАТ "ФБ "Перспектива". Вид, тип i категорiя I_{П;
Об;liгацiя пiдприемства вiдсоткова бездокументарна iMeHHa незабезпечена. Мiжнародний iденти(liкацiйний номер
UA500000694 1
Номер свiдоцтва про ре€страцiю :75l2l202l
Ilомiнальtlа BapTicTb -l000 грн, кiлькiсть випуску -l00000 шт.
.

.

Мета eMiciT - ЗаЛУчення грошових коштiв, 100%о яких булуть спрямованi на забезпечення операцiйноТ дiяльностi
ToBapltcTBa, а саме:
- до 80% ЗаЛУчених (liнансових pecypciB - на збiльшення кредитного портфелю Товариства (надання коштiв у
позику);
, до 20Оk ЗаЛучениХ
фiнансових pecypciB - на здiйснення витрат на маркетинг та peкJlaмy.
Процентна ставка визначалася додаванI]ям до значення 120% значення облiковоТ ставки Нацiонального
банку УrtраТни (опри;rrодненоi на офiцiйному сайтi Нацiонального банку Украiни (www.bank.gov.ua), яка дiятиме
На каЛеНДарIlУ дату початку вiдповiдного вiдсоткового перiоду (у вiдсотках рiчних). Спосiб в який здiйснювалась
пропозицiя - закрите (приватне) розмiщення.
В звiтному перiодi дострокового погашення облiгацiй не здiйснювалося.
В звiтному перiодi викуп облiгацiй не здiйснювався.
Сумма процентного доходу, виплаченого у звiтному перiодi складае 3 671 000 грн.

9.

Опис Biдllocl{H

з yttacнlrкaмIl та

здiл'lснення управлiння ними

пов'язаними особами, впJlив цих вiдносlлн на результат дiяльностi та

Станом на Зl грулllя 2021 року, робота Загальних зборiв учасникiв Товариства регламентуеться чинним
Законодавством Украiни та Статутом Товариства. Внутрiшнi документи, якi б рег;rаментували роботу Загальних
зборiВ учасникiВ Товарис,гва (порядоК скJIиканнЯ та проведеНня засiдань, компетенцiЯ, порядок прийпяття pirпeHb
та Тх о(lормлення Torr1o), rlе приймалися та не затверджувалися.
Остання державна ресстрашiя змiн до статуту ТОВ "Mi"ltoaIr" вiдбулася 19 серпня 202l року (Протокол Nэ
l 8/08/202 l) , внесення змirr було пов'язаIIо iз змiноlо порядку виплаl,и дивiдеrrдiв
уrIасникам ToBapllcTBa.
Управлiння дiяльлliстlо Товариства здiйсгltоеться за спiльною згодою Bcix Учаоникiв. Щля реалiзацiТ своiх
прав Щодо Управлiння дiялыtiстю Товариства Учасниtси yTBopIoIoTb виu{ий орган Товариства - Загальнi збсlри
Учасникiв Товариства. До виrцого органу Товариства входять уповноваженi trредставники Учасника - юридичноТ
особи.

ГIротягом звiтного року факти порушення вищим органом Товариства внутрiшнiх правил не мали мiсця.
Товариство приймае полiтику взасмовiднослtн iз пов'язаними особами без сtrецiального цiноутворення.
ОперацiТ З пов'яЗаltими особами вiдображаються виклIоtlно за принцигtом "справедливоТ BapTocTi" на пiдставi

договорiв з урахуваI{ням iHTepeciB обох cTopiH.
l0.
Iнформацiя про фiнансовi iнвестицiТ

Станом наЗl'.12.2021 р. на об;Iiку у Товариства вiдсутнi фiнансовi irrвестицii.
l

l.

Ймовiрнi перспективи подальшого розвитку (в тому чис,lIi iнформацiя про злиття чи поглинання)
В НаСтУгlному перiодi свосТ дiя.ltьнос,гi Товарист,во вба.lас за необхiлне реалiзувати TaKi заходи:

,

i

.
.
.

пiдтримання на високому piBHi iмiджу та репутацiТ Товариства
фiнансовоi установи;
якiсне розширення клiентськоТ бази;
зростання обсягу кредитування клiентiв;
збiльшення прибутку за рахунок розширення клiснтськоТ бази.
Перспективи щодо злиття tIи поглинання не роглядzulись.

12.

Iнша iнформаuiя

розвиток

як надiйноi рентабельноi

Товариство здiйснювало придбання та вiдчудлtення активiв у зв'язку з проведенняпл основноТ дiяльностi
надання коштiв у позику , у тому числi i на умовах фiнансового кредиту. ocHoBHi надходження основних засобiв
складаJIи компьютери, ноутбуки,меблi, оргтехника, придбання яких лов'язане з розвитком дiяльностi Товариства.
ТаКОЖ ЗдiЙснювалось придбання программного забезпе.lенIlя для оптимiзацiТ роботи з клiснтами та зру.tностi
використання программного забезпе.lення клiснтами.
Вiдчудження активiв пов'язане з здiйсненням вiдступлення прав вимоги за кредитними договорами
Зна.Iних iнвестицiй або придбань, не пов'язаних з основною дiяльнiстю не здiйснювалось.
lнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльrrостi
Товариства вiдсутня.

:

.

l3.

Розкриття iнформацii про корпоративне управлiння

I) Мепш проваdсrcеtutя Diлльtlоспti tllittuHcoBot усmановu
ЗгiДно Статуту ТОВ кМiлоан> цiллю дiяльностi Товариства е органiзацiя пiдприемницькоi дiяльностi,
приЙняття участi у формуваннi та функшiонуваннi ринку фiнансових послуг, отримання прибутку шляхом
здiйснення дозволених вiдповiдним чинним законодавством УкраlЪи видiв послуг.
Предметом дiяльностi Товариства е фiнансовi послуги: надання фiнансових крелитiв за рахунок власних
коштiв.

2) Факпu Dопlрuлtаttttлt/ttеdопtрuллаllllя llрultцuпiв ча KodeKcy корпораmuвllоzо уllр{лвлittttя (з lлосuлаttllrlлl

ttп dlсерело розмiu4енttя ix mекспtу), вi.Dхuлеttttя пл0 ltpulruHtl mъкоzо вidхuлеtпu пропlяzом року,

ТОВ <Мiлоан) заресстровано вiдповiдно до чинного законодавства Украiни та у своiй дiяльностi керу€ться
Статутом, якиЙ затвердiItено Загальними зборами Учасникiв Товариства, Протокол l8/08/2021 вiл l8.08.2021p.

3) Iнформацilt ttpo BttocHuKiB icпloпtttot учuсmi (в плому чuслi осiб, u4о зdiйсtttолочllл, Kotlпlpollb .:Jo
(littattcoBolo ycmaHoBoto) (dлл tорuDачtшх осi.б зOзнOчаюпlься: Kod з0 €ДРПОУ, HttйMettyButtttlt,
мiсцезнахоdJtсеltllя; dltlt (liзurtttuх осiб - ttрiзвulце, i'я mа по бслпльковi), i\ Bi.itloBidtticпtb Bcпl{tlloBJlellllлl
зttкоttоduвсmволt BuMozaM mч змittу iX cшaly зu piK,
Перелiк осiб, часmкu якuх у сmаmуmноп4у капiп,tалi Товарuспtва перевuu|уlоlltь 5 BidcomKiB:

TОВАРИС'Гl]О З ОБМЕ}(ЕНОlО ВIЛПОl]IДАЛЬНlСl'lО кБЕРЕI--t-РУI1>, код за СЩРПОУ З525243З.
мiсцезнаход)I(енtIя: 0ll35, M.Kr,lTB, вулиця )ltилянсы<а, будrлнок l0l - 89%у с,га,I,уl,ному Katli,гa.lti Товарис,t,ва
"ГОI]АРИСТВО З ОБМI]ЖЕFIОIО ВlЛПОВI/[АJlЬI-IIСТlО (КОМПАНlЯ З УПРАВJllI-IFIII АКТИВДМI4
тА Ад{мlнlсl,рА,гор пЕнсIЙних Фондlв кАльтАнА II]BECTMEHT мЕнЕд()iмЕ1-1T) (код с/lр()у:
35093832, мiсцезлtаходжеlII-1я;0405З, УкраТна, м.I(иТв, провулок I(ияlлiвський,7А), rцо лiс вiд свого iMelri. r;
iHтepecax та за paxyнol< at<TtIBiB ПАЙОвого нЕдивЕрсиФlковАного вЕl-{чурного Iнввс,гиLltйнtlгtl
ФОН/lУ ЗАl{РИl'ОI'О l-ИПУ кБЕРЕГ'-ФIllАНС> (l(ол СДРlСI 2З3146З) l0%o у статутгlому капir,алiТ'оварr,rсr-ва.

кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) Товариства с Бутко Родiон Анатолiйови.t.
01032, м.Киiв, б. Т.Шевченка, буд. 27Б, квартира 38.
<IlaKтiB

у tttBope

rtевiлtlовiдitостi всr,аrtовлеIIим заI(онодавс,гвом в1,1могам гlротягом звiтttого року не

BtIrII]JleIlo.

4) ltt(lор,ltutliя ttpo склоi ttttzitltioBo| рцiu QtittuHcoBoi.l,clltтlloBu пtч йоzо з,ttittу за 7liK,,yl
tt

i пettt

Kt1,1t

цр;,1.rl

l1ц1,,:1i

ittteпtu,

}Iапlядова рала ТОВ кМiлоаю> не сl,ворIоI]алась.
5) IнQlорtltацiя про ctolttd BuKottur|lozo opza+y фiнансовоl усплшrовu mа йоzо змittу за

ОДноосiбний виконавчий орган
органу не вiдбувалося.

-

piK

Генеральний директор. Протягом 202l року змiн в складi виконавчого

6) Фuкпtu ltору.uеlrня члепомu ttоzллDовоt раdu mа ваконOвчоzо opza+y |litttlttcoBoi усплOнова вtrymрiшпiх
провИJl, lцо l1рu3вело Do зattoliltttttlt tцкоlа фiнсtttсовiЙ ycпtattoBi обо t<tticHпloM цiеi усmоtюва.
Протягом звiтного року факти порушення вищим органом Товариства внутрiшнiх правил не мали мiсця.
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7) Itt(lормпцiя ttpo зпхоdu вtlлuву, зttсtttосованi пропlя20lll
рOку орZапамч lepctcпBHoi влаDч do (liнапсовоi
усmановu, в пlо,\|у чuслi dо ,tлеttiв паzляi)овоi раlu пtа вакоtrавчоZо oplшlly, пбо про вilсуmнiспtь пlокцх захоt)iв

BllllltBy.

f{o Товариства протягом звiтного року не було застосовано заходiв впливу органами державlrот влади.

8) Po1,vtip ButtazopoDu зtt pi.K члеttiв наzляdовоi рuiu пш вu.кOповчоzо opzalry фittоttсовоi усплOtlовu,
I lагляllова рада Тов кмiлоан> tIe створlовалась.
Розмiр винагороди за202| piK Генерального директора склала 520 тис. грн.

poly.

9) Itt(lормацiя ttpo значtti |lакпюрu рrlзulу, ulо BtlJluBoлlt tta diltttbtticmb |littaHcoBoi yctttctHoBl! llропurzолl
ФаКТОРи риЗику,

що впливають на дiяльнiсть Товариства зовнiшнi: загzulьне полiтичне та економiчне

СТанОвИЩе. Головtlим фактором ризику, що вплива€

ситуацiТ

на дiяльнiсть Товариства с погiршення загальноТ економiчноI

в YKpaiHi, що мох(е призвестИ до зменшеНня попитУ на послуги, якi здiйсl;rое Товариство, змiни у

фiнансовiй полiтицi уряду УкраТни, зростання покrlзника iн(lляцii, (lорс-мажорнi обставини.
У 2021 роцi одним з головних чинникiв впливу на економiчнi процеси виявився фактор рiзкого погiршення
епiдемiологi'tt-tоi ситуацii. Товариство здiйснюс свою дiяльнiсть в умовах карантину, запровадження cattiTapHoепiдемiологi,tних заходiв (карантиннi зони, скасування масових заходiв, закриття навчаJIыlих та культурнорозважальних закладiв).
Il,i фаКТОРИ Мае ВпЛиВ

на фiнансовий стан

i

майбутнi економiчнi показники дiяльностi Товариства.

[-IаСкiльки iстотним i тривалим буде вплив пандемii на дiяльнiсть за пiдсумками2021
року та протягом 2022 року,

заJIе)(атиме вiд того, ltаскiльки довго вона триватиме i наскiльки суттево i надовго просядуть макроекономiчнi
показники в YKpaTHi та cBiTi.
Зваrкаючи ija вплив макроекономiчноi ситуацii, у т.ч. i на дiяльнiсть Товарист,ва, вlкитi Товариствопл заходи
Збереrкення стабiльностi роботи пiдприсмства та збереiкення робочих Mict.lb, свiдчять про високу ефективнiсть

управлiння, що пiдтвgрдrкуе прийня'гний характер результатiв дiяльностi та прибутковi показники дiяльностi за
(li HaHcoBoto зв iтнiстю.

l0) IttQlорлtацiя ttpo ttоявttiспtь у QlittatrcoBoi успttlновu сuсплемll уttрuвлittttя рuзuкомч mu iT t<ltпl,toBi
хцракпlерuсlllu кu.
Система Управлiння ризиками Товариства базусться rla забезпеченнi надiйного та безперервного процесу
виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв як на iндивiдуа.lIьнiЙ, так i на портфельнiй ocHoBi. Метою
управлiння ризиками с Тхня мiнiмiзацiя або мiнiиiзацiя TxHix наслiдкiв.
/dля контролtо рiвня ризику в Товариствi побудована i автоматизована система перiодичноТ управлiнськоi
звiтностi.
[ля Управлiння фiнансовими ризиками Товариство використовус рiзнi iнструменти, зокрема затвердхtенi
внУтрiшнi документи: методику формування реестру для страхування llастини кредитного портtРеrIю ТОВ
<Мiлоан>, полоI(енIlя про визначення розмiру кредитного ризику за кредитними операцiями ТоВ кМiлоаrл>,
порядок розрахунку та формування резерву за кредитними операцiями'ГОВ кМiлоан>.
flЛя Управлiння кредитними ризиками та механiзму максимального захисту iHTepeciB засновникiв
Товариства та його клiснтiв cтBope[lHo Кредитний KoMiTeT,
основним завданням I(реди,гного KoMiтeTy е прийнятr,я рiшень, що сприяIоть реалiзацiiосtIовних напрямкiв
Крелит'ноТ полiтr.tкr.l Товариства, ефективному використанню кредитних pecypciB, формуванню надiйного та
якiСнОго креДИТного портфелю за умови контрольованого ризику моя(ливих втрат; оцiнка якостi активIIих
вI(ладень, пiдготовка пропозицiЙ по встаtIовЛенню лiмiтiВ на проведеНня крелLIтнИх операцiй, встановлення рiвlrя
резервування кредитного портфелrо.
{ля ефективного управлiння активами та пасивамлt Товариством cTвopetlo KoMiTeT з управлiння активами
та пасИваМИ ТОВ <Мiлоан>. Основна цiль дiяльностi KoMiTeTa - збiльшення прибутковостi та мiнiмiзацiя
(обмеження) ризикiв операцiй 'I'овариства, тобто ефективне управлiння дrlя забезпечення довгострокового,
прибу,rкового i ефективного функrliонування гtiдприемства.
основними завданнями в дiяльностi Товариства в частинi управлirrня ррIзиками с уникнення i мiнiмiзацiя
РИЗИКiв, пОм'якшення ix наслiдкiв, зменшення вразливостi Товариства до I{их, забезпечення досягнення
стратегi.tних цiлеЙ Товариства при дотриманнi балансу iHTepeciB ycix зацir<авлених cтopiH.
Основними цiлями Товариства при управ;riннi ризиками е:
забезпеЧеIlня реалiзацii стратегii розвитку та ефек,гивного функцiонуваIlня, у тому числi стосовно ризикiв,
'
якi бере на себе'Iовариство у своТй дiяльностi;
.

забезпеLIенняiнтересiвзаснов1.1икiв'Говариства;
забезпечення вiдповiдноотi внутрiшнiх нормативних документ,iв Товарис,гва вимогам чинних нормативних
aKTiB УкраТни.
СИС'ГеМа УПРавлiння рИЗИками вкJIIоча€ в себе iнструменти iдентиrРiкацii, вl.tмiрrовання (оцiнки)
ризикiв та
iHcTpyMeHTlr зi зменшення таlабо уникнення ризикiв.
l]o iнструмен,гiв управ;Iiння вiдносi,гься:
система управлiнськоТ звiтностi та монiторингу клIоtlових показникiв;

,
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нормативно-методична база та система навчання працiвникiв;
система лiмiтiв на прийняття рiшень.
11)

Рвульmаmu функцiонування проmяzом року сасmема внуmрiшньоzо ауdаmу (конmролю), а manoJtc

daHi, зазноченi в прамimкщ dо фiншнсовоI mо консолidованоt фiнансово't звimносmi mа вidповidно lo положень
(сrпанdарmiв) бумшлmерсько zо о блiку .
Протягом 202l року в ТОВ кМiлоаш функчiонував вiллiл внутрiшнього аудиту, який мае у своему складi
1 аулитора. Проведено плановий внутрiшнiй аудит. За результатами скJIадено звiт з рекомендацiями. Рекомендацii

внутрiшнього аудиту щодо усунення недолiкiв в органiзацii роботи пiдроздiлiв,оптимiзацii процесiв, що були
сформульованi за наслiдками перевiрок, сприJIють бiльш ефективнiй роботi Товариства.

12) Фокmu вidчуduсення проmяlоIл, року акmuвiв в обсязi, u4о переваu,uюmь всmановленi у сmаmуmi
фiнансово'i усmановu розмiр.
Вiшудженrrя активiв Товариством пов'язане з проведенням основноi дiяльностi , а саме надання коштiв у

позику ,

у тому числi

i

на умовах фiнансового кредиту. Протягом 202l року були укладенi договора про

вiдступлення прав вимоги за кредитними договорами загальною сумою 2 825 2з5 тис.грн,
13) Резульmаm оцiнкu акmuвiв у разi Ы купiвлi-проdасtсу проmя?ом
всmановленuй у сmаmуmi фlнонсовой усmанова розмlр.

року в обсязi, u4о переваu4!€

пiдтвердженi результати.оцiнки ринковоi BapTocTi активiв при переуступцi прав вимоги за кредитними

договорами, протягом року маJIи значення нижче, нiж цiна продажу таких активiв

.

14) Опероцit з пов'язанuмtl особамu, в mому чuслi в Meltcax odHiet промuашво-фiнансовоt ерупч чч
€ комерцiйною mаемнuцею),
Що пов'язаних осiб Товариства станом на звiтну дату вiдносяться управлiнський персонzlл, учасники

iншоzо об'еdнання, провеdенi проmяzом року (mака iнсРормацlя не

Товариства, кiнцевий бенефiчiар.
Що операчiй з пов'язанIд,lи особами звiтного року належить HapaxyBaHHrI та виплата заробiтноi плати
управлiнському персонаlгу та виплата дивiдендiв зас"овникам, що мали мiсце у 202l рочi. Bci операчiТ мiж
сторонами були проведенi на звичайних комерцiйнш< умовах. У 202l роцi прийнято рiшення про розполiл та
виплату дивiдендiв.
Протягом 2021 року виплати управлiнського персонаIry скл€lJIи l 645 тис.грн.

У

вiдповiдностi до рiшення учасникiв Товариства вiд 22 листопада 202l року прийнято рiшення про

розподiл прибутку у виглядi виIIлатучасникам у cyMi l0 008 тис. грн.

р

15) Пра провеdеннi ауdumорськоХ перевiркч BpaxoBaHl рекоменdацit opeaHiB, якi зdiйснююmь depatcoBHe
е2улювання рuнкiв фiнансовuх послу2, tцоdо ауDumорськоzо вuсновку,
у 202| роцi органами, що здiйсшоють державне реryлювання ринкiв фiнансових посJryг, рекоменлачiт ло

аудиторського висновку Товариства надано не було.
Аулит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аулиry та з додержанням ycix вимог чинного
законодавства УкраТни щодо Його проведення та складання вiдповiдних звiтiв, у тому числi, iз дотриманням вимог
та рекомендацiЙ нормативних та.реryляторних aKTiB державних органiв, якi здiЙсшоють державне реryлювання
ринкiв фiнансових посJryг.
1б) 3oBHltuHiй ауdumор наеляdово'i раdа фiнансовоt усmановлl, прлlзначенuil проmяеом року.
Зовнiшнiм аудитором ТОВ к Мiлоаю> призначено ТОВ кАУЩИТОРСЬКА ФIРМА "ОЛЕСЯ) та укладено
,Щоговор Ns|02l04l2022 вiд 19.04.2022 року проведенюI аудиту (аулиторськоТ перевiрки).
ТоВ кАУЩИТоРсЬкд ФIРМА "оЛЕСЯ) вкJIючено до Реестру аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоТ
дiяльностi, який веде Аудиторська палата Украihи. Номер реестрацiТ у PeecTpi: 442З, Товариство мае право
проводити обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi та обов'язковий аудит фiнансовоТ звiтностi пiдприемств, що
становлять суспiльний iHTepec.

l 7) Iпфlормоцiя ttpo diяльпiспtь зовнituньоzо uуdumора.
[iяльнiсть зовнiшнього аудитора (вказаного в п.16) зокрема:

заеальнuй спаэlс ауdumорсько1' diяльносmi:

ТОВ КАУЩИТОРСЬКА ФIРМА "ОЛЕСЯ) мае загальний стаж аудиторськоТ дiяльностi бiльше 25

poKiB;

t<iлькiспlь pclKiB, проmя?ом якuх наdас ауdutпорськi послу2u mакiй Qliнансовiй усmшtовi;

ТОВ КАУЩИТОРСЬКА ФIРМА "ОЛЕСЯ) надае Звiт
звiтностi протягом З poKiB ( за piK, що закiнчився

31

незаJIежного аудитора щодо рiчноi фiнансовоТ
грулня 2021 року, а такох( за2O2О та 20l 9 роки).

перелiк iHutux aydttmopcbrux послу2, tцо наdавалtuся ycmattoBi проmяzо.м року:
l року ТОВ кАУЩИТОРСЬКА ФIРМА "ОЛЕСЯ) не надавало iншi аулиторськi послуги ТОВ
к Мiлоаю>.

Протягом 202

11

вuпqdкu вuнllкненlrя конфлiкmу iHmepeciB mа/або сумitцення в1,1l{онання фlункцiй BHympiutHbozo ауdumора;
ВиПаДки ВИникнення конфлiкту iHTepeciB таlабо сумiщення виконання функuiй внутрiшнього аудитора

вiдсутнi.

'

СmЯеllеlrнЯ, Засmосованi dо ауdumора Ауdumорськоло палаmою YKpai|Hu пропяеом року, mа факmч поDаttttя
rtеdоспlовiрноi' звimttосmi фiнанссlвоi' усmановu, tt1o пidплверdасенi aydumopcbtcuM вuсновком, BtcLBltetti
opzatlqJr4u, якi зditiснtоtопlь )epotcaBHe рееулtовання puHKiB фiнансовttх послуе.

року до ТОВ кАУ/{ИТОРСЬКА ФIРМА "ОЛЕСЯ)) стягнення Аудиторською палатою
застосовуваJlись. Факти подання недостовiрноi звiтrrостi фiнансовоТ установи, що

ПРОТЯГОМ 202 1

УкраТни

не

пiдтверджена аудиторським вис}{овком, не виявлеtti.

l8)

ItuРормацiя tцоlо зохuсmу прав аю)!сuвочiа rllittattcoBux лtослуz,

TbBaPl,rcTBil забсзпечус Зах}lс1, IIрав сt]о)кива.l iв.tерез до1,1]14маtI}lrl в14мог законодавства, зоl(l)ема llaJ(itlorll.|
вскl пеlэе,гtбачсllу заi(онолавствоМ iH(lopп,rauiro з метоЮ здiйснення cгlo)I(llBatleм свiдtliчtого вибору tцолсr лоцi,tlt,ltос,гi
o,1,1]1.1 i\| а l i l"lя (l i нансовоi посJlу l,и ( креrrлr,гу).

IН(lОРмУвання Товариством спо)I(ива.Iiв та доступ споживачiв фiнансових послуг до документiв r.a
iн(lормацii, пов'язаних з tIаданням споживчих кредитiв Товариством, забезпечусться шляхом розмiщеrtl.tя
iНфОРМаuiТ В особистому кабiнетi, у вiдповiдних роздiлах Веб-сайту Товариства тематичних докумеttтiв та
iнфоРмаuiI. KpiM того, споiкивачi MaIoTb змогу звернутись до Товариства з вiдповiдним запитом.

Споживачу фiнансових послуг на веб-сайтi 'Говариства в тому числi доступна для ознайомлеьtня та
детального вивчення iнформацiя про порядок i процедуру захисту персональних даних сполtивачiв та про порядок
РоЗгЛЯДу Товариством звернень (скарг) спохtивачiв щодо послуги споживчого кредиту.
TaKorK Товариство забезпечуе прийом та позасудовий розгляд звернень, у т.ч. скарг спожива.liв у буль-який
зрУчниЙ для них спосiб, зокрема споживачi можуть зателе(lонувати до контакт-центру Товариства, надiслати
зверненt,tяlскаргу на електрону поштову скриньку Товариства, за допомогою форми зворотнього зв'язку на сайтi

з особистого кабiнету клiснта в II'C Товариства, а такоil( на поштову адресу Товариства.
в порядку та строки передбаченi законодавством. За результатами розпlяду
зверненttя/скарги Товариство надас споживаtIу вiдповiдь за допомогою тих засобiв комунiкацiт, що
Товариства,

Звернення/скарга розглядаlоться

використовувались tлим при зверненнi до Товариства.
Товариство здiйснIос iнформуванr{я споживачiв фiнансових послуг щодо дiяльностi у сферi споживtIого
кредитування у рекламi з урахуванням вимог законодавства УкраТни про рекламу, споживtIе кредитування та про
регулIовання дiяльностi з надання фiнаrлсових послуг.
Товариство розмiщуе на власному веб-сайтi iнформашiю щодо отримання споя(ивLIого кредиту1 в тому
,tислi щодо рiзновидiв спо}кивчих кредитiв, iстотних характеристик послуги з надання споживчого кредиту,
умов
оТрИМаН[lя акцiЙноi та iнших аналогi.tних за змiстом пропозицiЙ, попередження про можливi наслiдки згiдно iз
закоI{одавством Украiни для споживачiв у разi користування цiсю фiнансовою послугою, тощо. oKpiM цього
спояtивачi фiнансових послуг можуть скористатись посиланням на веб-сторiнку Товариства, де розмiщено умови
ДоГоворУ та iнших типових договорiв про надання споживlIого кредиту, внутрiшнi правила надання фiнансових
послуг Товариством та iнша iнформацiя, розкриття якоТ вимагаеться вiдповiдно до законодавства УкраТни.
Вся iнформацiя про дiяльнiсть Товариства у сферi споживlIого кредитування, що розмiщена на веб-сайтi
Товариства е повною та достовiрноIо, та надаеться споживачу з метою забезпечення правильного розумiння cyTi
tPiHaHcoBoT послуги, що нада€ться Товариством; вiдповiдас вимогам чинного законодавства УкраТни, в тому tlцgлi
НорМатиВНо-Правових aKTiB Нацiонального банку Украiни, доступна в повному обсязi широкому заt.алу
цiлодобово.

Пiд .169 користування послугою з надання споживчого кредиту Товариство здiйснюе iнформування
позичальникiв ulляхом вiдправлення iнформацii на обраний за згодоlо з позичzuIьнлlками канал для комуttiкацiй,
ВкЛЮЧаЮLIи смс-iнформування, месенджер, електронну пошту, особистиЙ кабiнет Позичальника на веб-сайтi
ToBaptlcTBa, мобiльний застосунок, тощо.
Iн(lормачiйно-комунiкацiйну систему 'I'овариства обладнано системними i програмнотехttiчними засобами та
ЗасОбаМи зВ'яЗку, якi запобiгають втратам, крадiхtкам, несанкцiонованому знищенttю, викривленню, пiдробленнtо,

копiюванню iн(lормацii.

I9) Itt(lp,ltaцilt ttpo корtlорuпluвне упрuвлittttя у QtittattcoBiit ycпtuttoBi, поlанпя ltKo[ ttepeDбa,tetto
3uKotloпll :t tlalпlаilЬ реZулюваilIrя окремuх pultld9 tllittoHcoBux tlослуZ: пш/або прuЙняmuлwu зZiОltо з lllъкllilц
ЗОКОtlullltl НОРМаПu!вllо-llрововullu

llocllyZ,

Ъltll\u,цu opZaHiB,

якi зliЙсtttоtопtь dерсtсавпе pezyJlloBattttlt puHKiB QliHaHcoBux

Товариством подаеться вся необхiдна iнформацiя про корпоративне управлiння, подання якоi передбачено
з питань регулювання ринку фirrансових IIослуг таlабо приЙнятими згiдно з такими законами
норМаТИвно-правовими актами органiв, якi здiЙснrоtоть державне регулIовання ринкiв фiнансових послуг.
CTatroM наЗ1.12.2021р. структуру корпоративного управлiння Товариства складають його органи
управлiння, а саме:
.
Загальнi збори учасникiв (збори учасникiв);
Виконавчий орган - Генеральний директор.

ЗаконаМи

.

l2

KpiM того, з метою нагляду за поточною дiяльнiстю в Товариствi створено службу
внутрiшнього аудиту.

Загальнi збори учасникiв е вищим органом управлiнтlя. Що виключноi компетенцiТ Загальних зборiв

учасникiв налея(ить:

-

-

визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства;

внесення змiн до статуту Товариства, прийняття рiшення про здiйснення дiяльностi Товариством на
пiдставi модельного статуту;
змiна розмiру статутного капiталу Товариства;
перерозподiл часток мiж учасниками Товариства у випадках, передбачених законом;
створення iнших органiв Товариства, визначення порядку iх дiяльностi;
приЙняття рiшення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
затвердження результатiв дiяльностi Товариства за piK або iнший перiол;
розподiл чистого прибутку Товариства, прийняття рiшення про виплату дивiдендiв;
приЙняття рiшень про видiл, злиття, подiл, приеднання, лiквiдацiю та поретворення Товариства, обрання
KoMicii з припинення (лiквiдацiйноi KoMiciT), затвердження порядку припинення Товариства, порядку
розподiлу мiя< учасниками Товариства у разi його лiквiдацii майна, що залишилося пiсля задоволення
вимог кредиторiв, затвердя{ення лiквiдацiйного балансу Товариства;
прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, якщо BapTicTb майна, робiт або послуг, що €
предметом такого правочину, леревищуе 50 вiдсоткiв BapTocTi чистих активiв Товариства станом на кiнець
попереднього KBapTaJ]y;
затвердження поло)кень про Загалы-ti збори, а також внесення до них змiн;

затвердженняпринципiв(кодексу)корпоративногоуправлiнняТовариства;
прийняття iнших рiшень, вiднесених Законом таlабо Статутом до компетеllцii Загальних зборiв учасникiв.

Генеральний директор Товариства забезпечуе виконання рiшень Загальних зборiв учасникiв Товариства
Статутом,
дiе без доручення вiд iMeHi Товариства в межах встановлених законодавством та
правочини,
представляе
його
вiдносинах
влади
з
оргаIJами
i
державноi
укладае
у
управлiння, а також
iншими юридичними та фiзичними особами ;
видае в ме)ках своет компетенцiт накази (розпорядlкення);
видае довiреностi на здiйснення дiй вiд iMeHi Товариства;
у вiдповiдностi з труловим законодаством наймас та звiльнюс прашiвникiв Товариства;
визначас функцiональнi обов'язки прашiвникiв Товариства, заохочення та накладас стягнеtlня;
встановлIое умови оплати прачi посадових осiб Товариства;
вiдкривас рахунки у банкiвських установах, укладас договори;
у встановленому порядку розпоряджаеться майном i коштами Товариства в межах своеТ компетенцiТ для
здiйснення статутноi дiяльностi ;
затверджуе локальнi документи Товариства;
виконус iншi функчii по оперативному управлiнню Товариством.
На ринку фiнансових послуг, в тому числi з питань обiry чiнних паперiв, Товариство
керусться Законами Украiни кПро ринки кагliталу та органiзованi ToBapHi ринкиD, <Про фiнансовi послуги та
державне реryлювання ринкiв фiнансових послуг), iнших законiв та нормативно-правових aKTiB, Статутом
Товариства, рiшеннями Загальних зборiв учасникiв.
Товариство, керуючись мiх<народною та нацiонilJIьною практикою стандартiв корпоративноТ поведiнки з
урахуванням специ(liки cBoci роботи на ринку фiнансових послуг, керуючись iнтересами Учасникiв, працiвникiв,
та iнших осiб, зацiкавлених у дiяльностi Товариства, працюе над полiпшенням корпоративного управлiння та
корпоративноi кул ьтури,
Основними принципами корпоративного управлiння Товариства с:
piBHe ставлення до учасникiв;
дотримання прав та iHTepeciB учасникiв, закрiплених нормами та вимогами чинного законодавства;
пiдтримка е(lективноI слtстеми внутрiшнього контролю та аудиту Товаристваl
е(lективна взаемодiя iз працiвIJиками Товариства у вирiшеннi соцiальних питань i забезпе.tення необхiдних
:

-

-

умов працi;

визнання передбачених законом прав зацiкавлених осiб;

заохочення активноi спiвпрачi мiя< Товариством i зацiкавленими особами
стiйкостi компанiТ, ii'розвитку та cTBopeHHi робочих мiсцьl

в

забезпеченнi фiнансовоI

дотримання етичних норм дiловоi поведiнки;
дотримання норм чинного законодавства УкраТни та локаJIьних нормативних aKTiB.

Прiоритетом корпоративноi поведiнки Товариства е повага до прав та законних iHTepeciB учасникiв,
працiвникiв, клiеl,tтiв, контрагентiв та iнших осiб, що зацiкавленi дiяльностi Товаристваi, вiдкритiсть Товариства, а
також забезпеLIення ефеr<тивноТ дiяльностi, фiнансовоТ стабiльностi та прибутковостi Товариства.

Протягом 2021 року Товариство здiйснюв?ца свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з вищезазнаtIеними
принципами кодексу корпоративного управлiння. Товариство не застосовуе власний Кодекс корпоративного

управлiння.

1з

Пiдписано вiд iMeHi керiвництва:
Керiвник

о.В.Вiнiченко

Головний бухгалтер

О.В.Стороженко
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