ІНФОРМАЦІЯ
про ТОВ «РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО «СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ»
(версія для сайту http://standard-rating.biz/ у відповідності до вимог «ПОРЯДКУ подання інформації
уповноваженими рейтинговими агентствами» із змінами, що внесені Рішенням НКЦПФР № 607 від
10.08.2017 р. «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу
з визначення уповноважених рейтингових агентств та порядок ведення
Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств)

1. Структура власності рейтингового агентства
(із зазначенням інформації про засновників та/або учасників рейтингового агентства та
кількості і вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності; засновників,
акціонерів, учасників тих юридичних осіб, які мають понад 10% у статутному капіталі
рейтингового агентства, та щодо суб'єктів господарювання, у яких рейтингове агентство
володіє або управляє (користується) частками (акціями, паями)
А. Частки Учасників у Статутному капіталі ТОВ «РА «СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ»,
розмір внесків, відсотки голосів розподілені наступним чином:
Внесок Учасника
в гривнях

% голосів, якими
володіє Учасник

Розмір
частки в %

2 853 078,52

95,1

95,1

147 004,04

4,9

4,9

3 000 082,56

100

100

Учасник
Нікітін Андрій Валерійович
ТОВ «МІЖНАРОДНА ПРИВАТНА
РЕЙТИНГОВА КОМПАНІЯ
«СТАНДАРТРЕЙТИНГ»
Всього:

Рис. Схема структури власності ТОВ «РА «СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ» відповідно до даних ЄДР ЮОФОПГФ

Нікітін А.В.,
громадянин України
95,1%

ТОВ «РА «СТАНДАРТРЕЙТИНГ», Україна,
м. Київ

4,9%

«МІЖНАРОДНА ПРИВАТНА
РЕЙТИНГОВА КОМПАНІЯ
«СТАНДАРТРЕЙТИНГ»,
Великобританія, м. Лондон
100%

Марк Ендрю Дерек
Фармер, громадянин
Великобританії

Б. ТОВ «РА «СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ» не володіє та не управляє (не користується) частками
(акціями, паями) інших суб'єктів господарювання.

2. Організаційна структуру та інформація про корпоративне
управління рейтингового агентства
(із зазначенням інформації щодо посадових осіб органів управління рейтингового
агентства та кількості й вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності) та
копії затверджених внутрішніх положень про діяльність рейтингового агентства)
2А. Організаційна структура ТОВ «РА «СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ»:
Дирекція
Голова підрозділу:
Директор Нікітін А.В.

Бухгалтерія
Голова підрозділу:
Головний бухгалтер:
Куца Т.М.

Рейтинговий комітет
Голова підрозділу*:
Нікітін А.В., без права
голосу при визначені
рейтингів

Аналітики, які є
членами рейтингового
комітету і які мають
право голосу при
визначені рейтингів

Аналітики, які не є
членами рейтингового
комітету і не голосують
при визначені
рейтингів

___________________
Примітка:* — для обмеження конфлікту інтересів директор ТОВ «РА «СтандартРейтинг», який відповідає за господарську діяльність, позбавлений права голосу при
визначенні кредитних рейтингів.
Інформацію про посилання на копії «внутрішніх положень» див. у пунктах 6 та 8 цього
звіту.

2Б. Інформація щодо посадових осіб органів управління
Директор: Нікітін А.В., канд. екон. наук, володіє 95,1% частки Товариства.
Головний бухгалтер: Куца Т.М, не володіє частками (паями) Товариства.
Положення про Рейтинговий комітет агентства можна завантажити за посиланням:
http://standard-rating.biz/data/upload/Official-Information/03_RK.pdf

3. Інформація про укомплектування персоналом рейтингового агентства
та кваліфікацію такого персоналу із зазначенням
чисельності працівників
Директор агентства: Нікітін А.В., канд. екон. наук., доцент
Загальна чисельність працівників агентства: 5 осіб.
До складу аналітиків Рейтингового комітету агентства входять: 3 особи**.
Всі аналітики агентства мають вищу економічну освіту, досвід роботи на підприємствах,
в державних та банківських установах. Загалом, найменший стаж роботи аналітика агентства
за фахом складає 27 років, найбільший стаж роботи — 35 років. До роботи в агентстві
аналітики працювали у комерційних банках, інвестиційних компаніях, підприємствах
військово-промислового комплексу, Міністерстві Фінансів України, вітчизняних та зарубіжних
вищих навчальних закладах.
У разі необхідності, агентство залучає додатковий персонал для проведення спеціальних
досліджень. Такі аналітики не приймають участь у рейтинговому процесі, їх робота не
використовується для визначення кредитних рейтингів.
____________________
Примітка: ** — аналітики агентства не надали згоду на розкриття персональних даних.

4. Інформація щодо філій рейтингового агентства
та інших відокремлених підрозділів
У ТОВ «РА «СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ» відсутні філії та інші відокремлені підрозділи.

5. Опис процедур та методологій, які застосовуються
для здійснення та перегляду кредитних рейтингів
В ТОВ «РА «СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ» розроблені та затверджені власні процедури та
методології для присвоєння та оновлення кредитних рейтингів. Всі методологій та
процедури які використовуються для здійснення та перегляду кредитних рейтингів можна
завантажити за посиланням:
http://standard-rating.biz/rus/products_methods/

6. Інформація про політику та процедури, призначені для ідентифікації,
управління та розкриття інформації стосовно
будь-яких конфліктів інтересів
В ТОВ «РА «СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ» розроблене та затверджене «Положення про
процедури для ідентифікації, управління та розкриття інформації стосовно будь-яких
конфліктів інтересів». Відповідне положення можна завантажити за посиланням:
http://standard-rating.biz/data/upload/Official-Information/02_Conflict_Interesiv.pdf

7. Інформація щодо рейтингових аналітиків
До складу аналітиків Рейтингового комітету агентства входить: 3 особи***.
Всі аналітики агентства мають:
- вищу економічну освіту;

-

досвід роботи на підприємствах, в державних та банківських установах;
бездоганну ділову репутацію (відсутність судимості, звільнення за порушення із
попередніх місць роботи і т.п.);
рівні права при голосуванні при визначенні кредитних рейтингів.

Додатково всі члени рейтингового комітету підписують зобов’язання не користуватись
послугами банків, страхових компаній та інших фінансових установ, не купувати облігації,
рейтинги яких вони визначають.
Загалом, найменший стаж роботи аналітика агентства за фахом складає 27 років,
найбільший стаж роботи — 35 років. До роботи в агентстві аналітики працювали у
комерційних банках, інвестиційних компаніях, підприємствах військово-промислового
комплексу, Міністерстві Фінансів України, вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних
закладах.
__________________
Примітка: *** — аналітики агентства не надали згоду на розкриття власних персональних даних.

8. Інформація про політику в галузі винагороди
та оцінки результатів діяльності
В ТОВ «РА «СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ» розроблене та затверджене «Положення про
винагороди та оцінки результатів діяльності».
Відповідне положення можна завантажити за посиланням:
http://standard-rating.biz/data/upload/Official-Information/01_Vynigoroda.pdf

9. Інформація про послуги, крім робіт з визначення
рейтингових оцінок, які рейтингове агентство має намір
надавати своїм клієнтам (інформація про види діяльності
уповноваженого рейтингового агентства):
1.
2.
3.
4.
5.

консультування з питань комерційної діяльності й управління;
дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
надання послуг юридичним особам по присвоєнню інших видів рейтингів та ренкінгів;
надання юридичним особам інформаційно-консультативних послуг з питань
отримання рейтингових оцінок інших рейтингових агентств;
6. надання фізичним та юридичним особам інших інформаційно-консультативних
послуг;
7. проведення рейтингових досліджень на замовлення засобів масової інформації;
8. проведення наукових досліджень із загальних проблем розвитку економіки та
фінансового ринку;
9. розробка методик, що пов’язані із забезпеченням аналітичних процедур,
алгоритмами обробки даних у фінансових установах, а також підприємствах не
фінансового сектору;
10. проведення маркетингових досліджень, соціальних опитувань;
11. підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів на замовлення.
Послуги 1–11 не надаються юридичним особам, які отримали і мають діючий кредитний
рейтинг агентства.

10. Аудиторський висновок щодо річної
фінансової звітності за звітний фінансовий рік
Із аудиторським висновком ТОВ «РА «СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ» за 2017 рік можна
ознайомитися за посиланням:
http://standard-rating.biz/data/upload/Official-Information/Audyt-Visnovok_S-R_2017.pdf

11. Інформація щодо пов’язаних осіб юридичної особи
та їхньої пов’язаності з учасниками ринків фінансових послуг
1. ТОВ «РА «СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ» не володіє та не управляє (не користується) частками
(акціями, паями) інших суб'єктів господарювання.
2. Контролюючий власник, який володіє понад 95,1% паїв, ТОВ «РА «СТАНДАРТРЕЙТИНГ» не володіє та не управляє (не користується) частками (акціями, паями) інших
суб'єктів господарювання.
3. У ТОВ «РА «СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ» відсутні пов’язані особи, які мають пов’язаності з
учасниками ринків фінансових послуг.

12. Відомості щодо участі рейтингового
агентства в будь-яких об'єднаннях підприємств
ТОВ «РА «СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ» не входить до будь-яких об'єднаннях підприємств.

