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Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34410930
4. Місцезнаходження: 49126, Україна, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, пр-кт Працi, 2Т
5. Міжміський код, телефон та факс: 092-217-45-27, факс вiдсутнiй
6. Адреса електронної пошти: planetavto.ua@gmail.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): , 
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 оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку

https://
planetavto.ua/

partners/ 26.04.2019
(адреса сторінки) (дата)



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

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо посади 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 емітента X
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/
або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення X
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 
паїв) X
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента X
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 X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 
числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 
для якої використовуються операції хеджування X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків X
4) звіт про корпоративне управління X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 
застосовувати X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
- інформація про наглядову раду X
- інформація про виконавчий орган X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітент X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
- повноваження посадових осіб емітента X



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 X
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
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 X
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 
0,1 відсотка розміру статутного капіталу
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 X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів
26. Інформація 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 X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X



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
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
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:

Вiдомостi  щодо  участi  емiтента  в  створеннi  юридичних  осiб  у  складi  рiчної  iнформацiї
емiтента вiдсутнi - емiтент участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду не
приймав.  Iнформацiя  щодо  посади  корпоративного  секретаря  у  складi  рiчної  iнформацiї
емiтента вiдсутня у зв'язку з тим, що корпоративний секретар не призначався, не обирався та
не  був  звiльнений.  Iнформацiя  про  рейтингове  агенство  вiдсутня  -  емiтент  не  проводив
рейтингування.  Фiлiали/вiдокремленi  структурнi  пiдроздiли  у  емiтента  вiдсутнi.  Судовi
справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв
емiтента  або  дочiрнього  пiдприємства  станом  на  початок  звiтного  року,  стороною  в  яких
виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, посадовi особи (провадження за якими вiдкрито
у звiтному роцi на суму 1 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства
станом на  початок  року,  стороною в  яких  виступає  емiтент,  його  дочiрнi  пiдприємства,  а
також судовi справи, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi) - вiдсутнi. Вiдомостi
щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутнi
-  емiтент  участi  у  створеннi  юридичних  осiб  протягом  звiтного  перiоду  не  приймав.ми
особами емiтента акцiями емiтента у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня - емiтент не є



акцiонерним  товариством,  посадовi  особи  акцiями  емiтента  не  володiють.  Iнформацiя  про
осiб, що володiють 5 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента у складi рiчної iнформацiї емiтента
вiдсутня - емiтент не є акцiонерним товариством, такi особi вiдсутнi. Iнформацiя про загальнi
збори акцiонерiв  у  складi  рiчної  iнформацiї  емiтента  вiдсутня  -  емiтент  не  є  акцiонерним
товариством, загальнi збори акцiонерiв не проводились. Iнформацiя про дивiденди у складi
рiчної  iнформацiї  емiтента  вiдсутня -  емiтент не є акцiонерним товариством,  дивiденди не
виплачувались. Iнформацiя про випуски акцiй емiтента у складi  рiчної  iнформацiї  емiтента
вiдсутня - емiтент не здiйснював випуск акцiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi
емiтентом  у  складi  рiчної  iнформацiї  емiтента  вiдсутня  -  випуск  iнших  цiнних  паперiв
емiтентом не здiйснювався. Iнформацiя про похiднi цiннi папери у складi рiчної iнформацiї
емiтента  вiдсутня  -  похiднi  цiннi  папери  емiтента  вiдсутнi.  Iнформацiя  про викуп власних
акцiй протягом звiтного перiоду у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня - емiтент не є
акцiонерним  товариством,  викуп  власних  акцiй  не  здiйснювався.  Iнформацiя  про  обсяги
виробництва  та  реалiзацiї  основних  видiв  продукцiї  у  складi  рiчної  iнформацiї  емiтента
вiдсутня - емiтент не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. Iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня - емiтент не
здiйснював  випуск  продукцiї.  Iнформацiя  про  прийняття  рiшення  про  попереднє  надання
згоди на вчинення значних правочинiв у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня - рiшення
про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв протягом звiтного перiоду не
приймалось.  Iнформацiя  про  прийняття  рiшення  про  надання  згоди  на  вчинення  значних
правочинiв  у  складi  рiчної  iнформацiї  емiтента  вiдсутня  -  рiшення  про  надання  згоди  на
вчинення  значних  правочинiв  протягом  звiтного  перiоду  не  приймалось.  Iнформацiя  про
прийняття  рiшення  про  надання  згоди  на  вчинення  правочинiв,  щодо  вчинення  яких  є
заiнтересованiсть у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня - рiшення про надання згоди на
вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть протягом звiтного перiоду не
приймалось. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв у складi рiчної
iнформацiї  емiтента  вiдсутня  -  цiннi  папери  емiтента  -  облiгацiї  звичайнi  (незабезпеченi).
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї  та iнформацiї  про iпотечнi цiннi папери,  що виникла
протягом звiтного року у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня - особлива iнформацiя та
iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного року не виникала. Iнформацiя про
стан корпоративного управлiння у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня - емiтент не є
акцiонерним  товариством.  Iнформацiя  про  випуски  iпотечних  облiгацiй  у  складi  рiчної
iнформацiї емiтента вiдсутня - емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. Iнформацiя
про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними  облiгацiями  з  цим  iпотечним  покриттям  у  складi  рiчної  iнформацiї  емiтента
вiдсутня  -  емiтент  не  здiйснював  випуск  iпотечних  облiгацiй.  Iнформацiя  щодо
спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними
облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi
iпотечного  покриття,  якi  вiдбулися  протягом  звiтного  перiоду  у  складi  рiчної  iнформацiї
емiтента вiдсутня - емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про замiни
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до
складу  iпотечного  покриття  у  складi  рiчної  iнформацiї  емiтента  вiдсутня  -  емiтент  не
здiйснював  випуск  iпотечних  облiгацiй.  Вiдомостi  про  структуру  iпотечного  покриття
iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду у
складi  рiчної  iнформацiї  емiтента  вiдсутнi  -  емiтент  не  здiйснював  вiипуск  iпотечних
облiгацiй. Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi
активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року у складi рiчної
звiтностi  емiтента вiдсутнi - емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй.  Iнформацiя
про  наявнiсть  прострочених  боржником  строкiв  сплати  чергових  платежiв  за  кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено



до  складу  iпотечного  покриття  у  складi  рiчної  iнформацiї  емiтента  вiдсутня  -  емiтент  не
здiйснював  випуск  iпотечних  облiгацiй.  Iнформацiя  про  випуски  iпотечних  сертифiкатiв  у
складi  рiчної  iнформацiї  емiтента  вiдсутня  -  емiтент  не  здiйснював  випуск  iпотечних
сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв у складi рiчної iнформацiї емiтента
вiдсутня  -  емiтент  не  здiйснював  випуск  iпотечних  облiгацiй,  iпотечнi  активи  вiдсутнi.
Основнi  вiдомостi  про  ФОН  у  складi  рiчної  iнформацiї  емiтента  вiдсутня  -  емiтент  не
здiйснював випуск сертифiкатiв  ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв  ФОН у складi
рiчної  iнформацiї  емiтента  вiдсутня  -  емiтент  не  здiйснював  випуск  сертифiкатiв  ФОН.
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН у складi рiчної iнформацiї емiтента
вiдсутня  -  емiтент  не  здiйснював  випуск  сертифiкатiв  ФОН.  Розрахунок  вартостi  чистих
активiв ФОН у складi рiчної iнформацiї  емiтента вiдсутнiй - емiтент не здiйснював випуск
сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН у складi  рiчної iнформацiї  емiтента вiдсутнi  - емiтент не
здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових
облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта
(частини  об'єкта)  житлового  будiвництва)  у  складi  рiчної  iнформацiї  емiтента  вiдсутнiй  -
емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим
методом) у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутнiй - звiт не входить до складу звiтностi
емiтента.



ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

А00 №765475
3. Дата проведення державної реєстрації

14.06.2006
4. Територія (область)

Дніпропетровська обл.
5. Статутний капітал (грн) 

3124925,43
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)

116
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.91 - Фiнансовий лiзинг
45.11 - Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами
45.19 - Торгiвля iншими автотранспортними засобами

10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті

АТ "ТАСКОМБАНК"
2) МФО банку

339500
3) Поточний рахунок

26001764542001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
5) МФО банку

305299
6) Поточний рахунок

26002050002286

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності
Номер
ліцензії

(дозволу)

Дата
видачі

Орган державної влади, що
видав ліцензію

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

(за
наявності)

1 2 3 4 5
ФIНАНСОВИЙ ЛIЗИНГ 1672 16.05.2017 Нацiональна комiсiя, що

здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв

фiнансових послуг
Опис Безстрокова лiзензiя.



17. Штрафні санкції емітента

№ з/п

Номер та дата
рішення, яким

накладено
штрафну санкцію

 Орган, який
наклав штрафну

санкцію
Вид стягнення

Інформація про
виконання

1 Постанова
1100/1882/16-4/09П,

11.10.2017

НАЦКОМФIНПОС
ЛУГ

штраф.  Оплата
28.02.2018 п/д  174

сума 1700,00

Сплачено.

Примітки:

2 Постанова
№152/255/16-3/13-П,

11.05.2019

НАЦКОМФIНПОС
ЛУГ

штраф.  Оплата
25.05.2018 п/д 2452

сума 3400,00

Сплачено.

Примітки:

3 Податкове
повiдомлення-

рiшення
№0111801226,

16.05.2018

ГУ ДФС у
Днiпропетровськiй

обл.

штраф. 
Оплата

11.06.2018 п/д 2837
сума   340,00

Сплачено.

Примітки:

4 Постанова
№302/665/16-3/9-П,

13.06.2019

НАЦКОМФIНПОС
ЛУГ

штраф. 
Оплата

22.06.2018 п/д 5576
сума 8500,00

Сплачено.

Примітки:

5 Акт перевiрки N
38975/04-36-12-

04/34410930,
19.07.2018

ГУ ДФС у
Днiпропетровськiй

обл.

штраф. 
Оплата

27.07.2018 п/д 7860
сума 6590,83

Сплачено.

Примітки:

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Протягом звiтного перiоду Товариство не проводило змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно
до поперднiх перiодов.
Вiдбувалось тiльки збiльшення кiлькостi персоналу.

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
Станом  на  кiнець  звiтного  перiоду  31.12.2018  року  в  Товариствi  чисельнiсть  працiвникiв
становила 116 працiвник: 



- середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за 2018 рiк склала - 105,01;
- середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0:
а) з них сумiсникiв - 0;
б) з них за договорами цивiльно-правового характеру - 5.

Фонд оплати працi за 2018 р. складає всього:  19 579 593,72грн. грн. (у 2017 роцi - 6 930 387,89
грн.).
Середньооблiкова чисельнiсть працивникiв за 2017 рiк - 37,70; станом на 31.12.2018 - 105,01.

Кадрова  програма  емiтента,  спрямована  на  забезпечення  рiвня  квалiфiкацiї  її  працiвникiв
операцiйним  потребам  емiтента.   Персонал  Товариства  в  2018  роцi  пiдвищував  рiвень
квалiфiкацiї шляхом участi у семiнарах та тренiнгах

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
Емiтент  не  входив та  не  припиняв  участi  в  об'єднаннях  пiдприємств  (асоцiацiй,  корпорацiй,
концернiв,  консорцiумiв,  iнших  об'єднань  пiдприємств)  чи  груп  суб'єктiв  господарювання
(фiнансово-промислових груп, холдингових компанiй тощо) протягом звiтного перiоду.

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
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не
надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
ОБЛIКОВА  ПОЛIТИКА  в  себе  принципи,  пiдстави,  умови,  правила  i  процедури,  прийнятi
керiвництвом Товариства для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi.
Ефект  змiн  в  облiковiй  полiтицi,  облiкових  оцiнках  та  виправлення  суттєвих  помилок
Товариство  змiнює  облiкову  полiтику,  тiльки  якщо  змiна  вимагається  стандартом  або
тлумаченням  або  приводить  до  того,  що  фiнансовi  звiти  надають  достовiрну  та  доречнiшу
iнформацiю про вплив операцiй, iнших подiй або умов на фiнансовий стан, фiнансовi результати
дiяльностi або грошовi потоки банку.
Облiкова  полiтика,  викладена  нижче,  послiдовно  застосовувалася  до  всiх  перiодiв,
представлених у цiй фiнансової звiтностi.

Класифiкацiя активiв та зобов'язань на короткостроковi/поточнi та довгостроковi/непоточнi.
У  звiтi  про  фiнансовий  стан  Товариство  представляє  активи  та  зобов'язання  на  основi  їх
класифiкацiї на поточнi/короткостроковi та непоточнi/довгостроковi. Актив є поточним, якщо:
а)  Товариство сподiвається реалiзувати цей актив або має намiр продати чи спожити його у
своєму нормальному операцiйному циклi;  
б) актив утримується в основному з метою продажу;  
в)  Товариство  сподiвається  реалiзувати  актив  протягом  дванадцяти  мiсяцiв  пiсля  звiтного
перiоду; 



або 
г) актив є грошовими коштами чи еквiвалентами грошових коштiв (як визначено у МСБО 7),
якщо немає обмежень щодо обмiну чи використання цього активу для погашення зобов'язання
принаймнi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 
 Усi iншi активи класифiкуються як непоточнi.
Зобов'язання є поточним, якщо: 
а)  Товариство сподiвається  погасити це  зобов'язання  в  ходi  свого нормального операцiйного
циклу; 
б) це зобов'язання утримується в основному з метою продажу;  
в) зобов'язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;  
г)  Товариство  не  має  безумовного  права  вiдстрочити  погашення  зобов'язання  протягом  як
мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Товариство класифiкує  всi iншi зобов'язання як непоточнi.
Вiдстроченi  податковi  активи  та  зобов'язання  класифiкуються  як  непоточнi/довгостроковi
активи та зобов'язання.

Операцiї в iноземних валютах
Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi. 
Операцiї в iнших валютах розглядаються, як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй
валютi  спочатку  вiдображаються  у  функцiональнiй  валютi  за  курсом  НБУ,  що  дiє  на  дату
здiйснення  операцiї.  Монетарнi  активи  i  зобов'язання,  вираженi  в  iноземнiй  валютi,
перераховуються  у  функцiональну  валюту  за  курсом  НБУ,  що  дiє  на  звiтну  дату.  Доходи i
збитки вiд курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i перерахунку
монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну валюту за офiцiйними обмiнними курсами
НБУ на кiнець  перiоду,  вiдображаються у складi  прибутку  чи збитку  за  перiод як  прибутки
мiнус збитки вiд переоцiнки iноземної валюти.
Перерахунок  за  курсами  на  кiнець  перiоду  не  застосовується  до  немонетарних  статей,  якi
оцiнюються  за  первiсною  вартiстю.  Немонетарнi  статтi,  якi  оцiнюються  за  справедливою
вартiстю, в iноземнiй валютi, в тому числi iнструменти капiталу, перераховуються за курсами
обмiну на дату визначення справедливої вартостi. Вплив змiн обмiнного курсу на справедливу
вартiсть немонетарних статей, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, облiковується у складi
прибуткiв або збиткiв вiд змiни справедливої вартостi. 

Зменшення корисностi активiв
На  кожну  звiтну  дату  Товариство  визначає,  чи  є  ознаки  можливого  зменшення  корисностi
активу. Якщо такi ознаки iснують, то розраховується вартiсть вiдшкодування активу з метою
визначення  розмiру  збиткiв  вiд  знецiнення  (якщо  такий  має  мiсце).  Вартiсть  очiкуваного
вiдшкодування активу - це бiльша з двох значень: справедлива вартiсть активу за вирахуванням
витрат  на  продаж  та  вартiсть  використання  активу.  Сума  очiкуваного  вiдшкодування
визначається  для  окремого  активу,  за  винятком  активiв,  що  не  генерують  надходження
грошових коштiв  i, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими активами
або  групою  активiв.  Якщо  балансова  вартiсть  активу  перевищує  його  суму  очiкуваного
вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi
вiдшкодування.  При  оцiнцi  вартостi  використання  активу,  майбутнi  грошовi  потоки
дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову
оцiнку вартостi  грошей у часi  та ризики,  властивi  активу.  Збитки  вiд зменшення корисностi
визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, якi
вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася.
На кожну звiтну дату Товариство визначає,  чи є ознаки того,  що ранiше визнанi  збитки вiд
зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується
сума  очiкуваного  вiдшкодування.  Ранiше  визнанi  збитки  вiд  зменшення  корисностi



вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася
для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд
зменшення  корисностi.  У  зазначеному  випадку  балансова  вартiсть  активу  пiдвищується  до
очiкуваного вiдшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за
вирахуванням  амортизацiї),  за  якою  даний  актив  визнавався  б  у  випадку,  якби  в  попереднi
перiоди не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у
звiтi  про  сукупнi  прибутки  та  збитки  за  перiод.  Пiсля  такої  змiни  вартостi,  майбутнi
амортизацiйнi  вiдрахування  коригуються  таким  чином,  щоб  амортизувати  переглянуту
балансову  вартiсть  активу,  за  вирахуванням  залишкової  вартостi,  на  систематичнiй  основi
протягом строку корисної служби.

Нематерiальнi активи
Нематерiальнi  активи  (далi  -  НМА),  що  було  придбано  окремо,  при  первiсному  визнаннi
оцiнюються  за  собiвартiстю.  Товариство  класифiкує  актив  як  НМА,  якщо  це  немонетарний
актив,  який  не  має  фiзичної  субстанцiї  та  може  бути  iдентифiкований.  Пiсля  первiсного
визнання  НМА вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизацiї  та  будь-яких  накопичених  збиткiв  вiд  зменшення  корисностi.  НМА,  що  було
створено  всерединi  Товариства,  за  виключенням  капiталiзованих  витрат  на  розробку,  не
капiталiзуються, i вiдповiднi витрати вiдображаються у складi прибутку та збитку за перiод, в
якому вони виникли.
Витрати на дослiдження та розробку
Видатки на дослiдження вiдносяться на витрати у перiодi їхнього понесення. НМА, що виникає
в результатi розробки (чи в результатi етапу розробки внутрiшнього проекту), визнаються якщо
Товариство може довести наступне:
a)  технiчну  можливiсть  завершити  створення  нематерiального  активу  так,  щоб  вiн  був
придатний до використання або продажу; 
б)  свiй  намiр  завершити  створення  нематерiального  активу  та  використовувати  або  продати
його; 
в) свою здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив; 
г) як нематерiальний актив генеруватиме ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди. Серед iншого,
суб'єктовi господарювання слiд довести iснування ринку для продукцiї нематерiального активу
чи  для  самого  нематерiального  активу  або  (якщо  його  використовуватимуть  внутрiшньо)
кориснiсть нематерiального активу; 
?) наявнiсть вiдповiдних технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки та
використання чи продажу нематерiального активу; 
д)  свою  здатнiсть  достовiрно  оцiнити  видатки,  якi  вiдносяться  до  нематерiального  активу
протягом його розробки.
Строк корисної експлуатацiї НМА може бути або визначеним, або невизначеним.
НМА з визначеним строком корисної експлуатацiї  амортизуються на протязi цього строку та
щорiчно оцiнюються на предмет знецiнення, якщо мають мiсце ознаки знецiнення цього НМА.
Амортизацiя  починається,  коли  НМА  стає  придатним  до  використання,  тобто  коли  вiн
доставлений  до  мiсця  розташування  та  приведений  у  стан,  у  якому  вiн  придатний  до
експлуатацiї  у  спосiб,  визначений  управлiнським  персоналом.  Амортизацiя  припиняється  на
одну з двох дат, що вiдбулася ранiше: на дату, з якої актив класифiкується як утримуваний для
продажу (або включається до лiквiдацiйної групи) вiдповiдно до МСФЗ 5, або на дату, з якої
припиняється  визнання  цього  активу.  Товариство  рiвномiрно  амортизує  НМА iз  визначеним
строком експлуатацiї протягом термiну їх використання. 
Строк  та  метод  амортизацiї  для  НМА  з  обмеженим  строком  корисного  використання
переглядаються  як  мiнiмум  в  кiнцi  кожного  звiтного  перiоду.  Змiна  очiкуваного  строку
корисного  використання  або  передбачуваної  структури  споживання  майбутнiх  економiчних
вигiд,  утiлених в активi,  змiнює строк або метод амортизацiї  вiдповiдно та  враховуються як



змiна  оцiночних  значень.  Витрати  на  амортизацiю  НМА  з  визначеним  строком  корисного
використання визнаються у звiтi про прибутки та збитки у тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає
функцiї НМА. 
НМА з невизначеним строком корисної експлуатацiї не амортизуються, а тестуються на предмет
знецiнення щорiчно або окремо, або на рiвнi  одиниць, що генерують грошовi потоки.  Строк
корисної  експлуатацiї  НМА з  невизначеним строком експлуатацiї  переглядаються  щорiчно  з
метою визначення того, наскiльки прийнятно продовжувати вiдносити цей актив у категорiю
активiв  з  невизначеним  строком  корисної  експлуатацiї.  Якщо  це  неприйнятно,  змiна  оцiнки
строку  корисного  використання  -   з  невизначеного  на  визначений  -  здiйснюється  на
перспективнiй основi.
Прибуток  або  збиток,  що  виникає  вiд  припинення  визнання  нематерiального  активу,
визначається як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою
вартiстю активу, та визнаються у звiтi про прибутки та збитки, в момент припинення визнання
активу. 
Нижче наводиться коротка iнформацiя вiдносно облiкової полiтики, що застосовується до НМА
Товариства: 

Комп'ютернi програми Лiцензiї
Строк корисної експлуатацiї Визначений, вiд 2 до 6 рокiв Визначений, 5 рокiв
Застосований метод амортизацiї Прямолiнiйний,   на  протязi  очiкуваного  перiоду отримання
майбутнiх економiчних вигiд Прямолiнiйний,  на протязi строку дiї лiцензiй
Створено всерединi Товариства або придбано Придбанi активи Придбанi активи

Основнi засоби
Товариство  класифiкує  актив  як  основний  засiб,  якщо це  матерiальний  об'єкт,  що  його:   а)
утримують  для  використання  у  виробництвi  або  постачаннi  товарiв  чи  наданнi  послуг  для
надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей;  б)  використовуватимуть,  за  очiкуванням,
протягом  бiльше  одного  перiоду.  Собiвартiсть  об'єкта  основних  засобiв  визнається  активом,
якщо  i  тiльки  якщо:  а)  є  ймовiрнiсть,  що  майбутнi  економiчнi  вигоди,  пов'язанi  з  об'єктом,
надiйдуть до Товариства; б)  собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити. 
Майно  та  обладнання  вiдображаються  за  собiвартiстю,  за  вирахуванням  витрат  на  поточне
обслуговування,  накопиченого  зносу  та  будь-яких  накопичених  збиткiв  вiд  зменшення
корисностi.  Балансова  вартiсть  майна  та  обладнання  переглядається  на  предмет  зменшення
корисностi  у  разi  виникнення  подiй  чи  обставин,  якi  б  вказували  на  ймовiрнiсть  того,  що
балансова вартiсть такого активу не може бути вiдшкодована.
Нарахування амортизацiї активу починається з дати, коли вiн став придатним для використання.
Знос нараховується за прямолiнiйним методом протягом таких строкiв корисної служби:
Земля Не амортизується
Будiвлi та споруди 50-100 рокiв 
Виробниче обладнання та iнвентар2-15 рокiв
Транспортнi засоби 5-10 рокiв
Офiснi меблi та обладнання До 10 рокiв
Iншi 5-15 рокiв
Полiпшення орендованих основних засобiв Протягом  найменшого  з  двох  строкiв:  строку
оренди чи строку корисної експлуатацiї
Витрати  на  проведення  ремонту  орендованого  основного  засобу  визнаються  в  балансовiй
вартостi об'єкта основних засобiв, якщо задовольняють критерiї визнання, та амортизується на
протязi строку оренди, використовуючи принцип прiоритету змiсту над формою (якщо договiр
оренди заключено на один рiк, iснує можливiсть та вiрогiднi намiри автоматичної пролонгацiї,
для  розрахунку  амортизацiї  приймається  строк  корисної  експлуатацiї).  При  розiрваннi
довгострокового договору оренди балансова вартiсть покращень  (за вирахуванням накопиченої
на той момент амортизацiї) має бути списана на витрати поточного перiоду.



Залишкова  вартiсть,  строки  корисної  служби  та  методи  нарахування  амортизацiї  активiв
аналiзуються  наприкiнцi  кожного  звiтного  року  i  коригуються  за  необхiдностi.  Витрати  на
ремонт та вiдновлення вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки у перiодi, в якому
такi  витрати  були  понесенi,  та  включаються  до  статтi  "Iншi  адмiнiстративнi  та  операцiйнi
витрати", крiм випадкiв, коли такi витрати пiдлягають капiталiзацiї.
Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого
використання  не  очiкується  отримання  економiчних  вигiд.  Прибуток  або збиток  вiд  вибуття
активу  (розраховується  як  рiзниця  мiж  чистими  надходженнями  вiд  вибуття  та  балансовою
вартiстю  активу),  включається  до  звiту  про  сукупнi  прибутки  та  збитки  за  перiод,  в  якому
визнання активу припиняється у складi iнших операцiйних прибуткiв та збиткiв.

Запаси
Товариство визнає запаси як активи, якi: 
а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу; 
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. 
Запаси оцiнюються за вартiстю, меншою з двох: 
" собiвартостi, яка повинна включати всi витрати на придбання, витрати на переробку та
iншi  витрати,  понесенi  пiд  час  доставки  запасiв  до  їх  теперiшнього  мiсцезнаходження  та
приведення їх у теперiшнiй стан; та 
" чистої вартостi реалiзацiї (це попередньо оцiнена цiна продажу у звичайному ходi бiзнесу
мiнус попередньо оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для
здiйснення продажу).
Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв
(окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються Товариства податковими органами), а також з витрат на
транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат,  безпосередньо пов'язаних з
придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi
подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.
Товариство перiодично переглядає запаси на предмет погiршення їх якостi або старiння, з метою
вiдображення їх в облiку вiдповiдно до вищезазначених пунктiв. 
Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється з використанням методу конкретної iдентифiкацiї  їх
iндивiдуальної собiвартостi. 
Коли запаси реалiзованi, їхня балансова вартiсть повинна визнаватися витратами того перiоду, в
якому визнається вiдповiдний дохiд. Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої
вартостi  реалiзацiї  та  всi  втрати  запасiв  повиннi  визнаватися  витратами  перiоду,  в  якому
вiдбувається часткове списання або збиток. Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового
списання  запасiв,  що  виникає  в  результатi  збiльшення  чистої  вартостi  реалiзацiї,  повинна
визнаватися  як  зменшення  суми  запасiв,  визнаної  як  витрати  в  перiодi,  в  якому  вiдбулося
сторнування.

Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi  кошти та  їх  еквiваленти  включають  готiвку  в  касi,  залишки на  поточних  та  iнших
рахунках у банках а також грошовi кошти в дорозi (транзит грошових коштiв для купiвлi або
продажу iноземної валюти). 
До iнших рахункiв Товариства вiдносяться: 
- Рахунки по короткостроковим депозитам зi строком погашення 12 мiсяцiв або менше, що
пiдвласнi незначному ризику змiни вартостi у нацiональнiй та iноземнiй валютах. 
- Розподiльчi  рахунки,  на  яких  облiковується  валютна  виручка,  що  надiйшла  вiд
контрагента, але ще не була зарахована банком на поточний рахунок  Товариства. Обов'язковий
продаж валютної виручки, що регламентований Нацiональним Банком України, здiйснюється з



розрахункового рахунку.
Грошовi кошти в iноземнiй валютi на дату балансу перераховуються за вiдповiдним курсом, як
визначено у роздiлi "Операцiї в iноземних валютах".

Рекласифiкацiя
Товариство:
 не повинна рекласифiкувати похiдний iнструмент з категорiї iнструментiв, "Оцiнюються
за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку ", протягом
перiоду володiння ним або поки цей iнструмент знаходиться в обiгу;
 не повинна рекласифiкувати будь-який фiнансовий iнструмент з категорiї "Оцiнюються
за справедливою вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку", якщо пiсля
первiсного  визнання  такий  фiнансовий  iнструмент  був  визначений  пiдприємством  як
"оцiнюваний  за  справедливою  вартiстю,  змiни  якої  вiдображаються  у  складi  прибутку  або
збитку "; i
" може,  якщо фiнансовий актив  бiльше не  утримується  з  метою продажу або викупу в
короткостроковiй  перспективi  (незважаючи  на  те  що  такий  фiнансовий  актив  мiг  би  бути
придбаний або прийнятий, головним чином, з метою продажу або викупу в короткостроковiй
перспективi), рекласифiкувати такий фiнансовий актив з категорiї "оцiнюваних за справедливою
вартiстю, змiни якої вiдображаються у складi прибутку або збитку ", за умови виконання умов,
викладених у МСБО (IAS) 39.
Пiдприємство  не  повинно  рекласифiкувати  будь-який  фiнансовий  iнструмент  в  категорiю
"Оцiнюються  за  справедливою  вартiстю,  змiни  якої  вiдображаються  у  складi  прибутку  або
збитку"пiсля первiсного визнання.
Класифiкацiя фiнансових зобов'язань
Пiсля  первiсного  визнання  Товариство  оцiнює  всi  фiнансовi  зобов'язання  за  амортизованою
собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка за винятками, описаними у МСБО (IAS)
39.
Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть  -  це фiнансове зобов'язання,  що визначається  як заборгованiсть
Товариства перед iншими особами, яку Товариство зобов'язана погасити.
Первiсне визнання та подальша оцiнка кредиторської заборгованостi вiдбувається вiдповiдно до
МСБО (IAS) 39 та вищевикладених принципiв.
Товариство у своєму облiку та звiтностi розрiзнює наступнi види кредиторської заборгованостi:
- Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги;
- Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом;
- Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування;
- Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi;
- Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками за одержаними авансами;
- Iншi поточнi зобов'язання; та
- Iншi довгостроковi зобов'язання. 
Товариство  оцiнює  вплив  на  вартiсть  грошових  коштiв  у  часi  по  короткостроковiй
кредиторськiй заборгованостi, як несуттєвий, тому враховує її по номiнальнiй вартостi.  
Довгострокова  кредиторська  заборгованiсть  облiковується  згiдно  iз  вищевикладеними
принципами за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
До  складу  кредиторської  заборгованостi  за  товари,  роботи,  послуги  Товариство  вiдносить
кредиторську заборгованiсть за вже придбанi активи та отриманi роботи або послуги (витрати за
якими вже вiдображено), ще не оплаченi Товариством. 
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
До складу  кредиторської  заборгованостi  за  розрахунками  з  бюджетом Товариство  вiдносить
кредиторську  заборгованiсть  Товариства  за  всiма  видами  платежiв  до  бюджету,  включаючи



податки з працiвникiв Товариства. Товариство веде облiк у розрiзi окремих податкiв, платежiв та
зборiв. 
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування
До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками зi страхування Товариство вiдносить
кредиторську  заборгованiсть  за  вiдрахуваннями  на  загальнообов'язкове  державне  соцiальне
страхування, страхування майна пiдприємства та iндивiдуальне страхування його працiвникiв.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi
До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками з оплати працi Товариство вiдносить
кредиторську заборгованiсть з оплати працi, включаючи депоновану заробiтну плату.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками за одержаними авансами
До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками за одержаними авансами Товариство
вiдносить кредиторську заборгованiсть, що утворилася  в результатi того, що Товариством були
отриманi  грошовi  кошти вiд  покупцiв,  а  продукцiя,  товари,  роботи або послуги  ще не  були
вiдвантаженi, виконанi або наданi. 
Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв
До складу кредиторської заборгованостi за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв Товариство
вiдносить  кредиторську  заборгованiсть,  що  виникає  у  результатi  операцiй  iз  пов'язаними
сторонами, такими як учасники або засновники Товариства.
Iншi поточнi зобов'язання
До складу iнших поточних зобов'язань Товариство вiдносить всю iншу кредиторську,  чка не
була вiднесена до iнших категорiй. 
Iншi довгостроковi зобов'язання
До складу довгострокової кредиторської заборгованостi Товариство вiдносить всю кредиторську
заборгованiсть,  строк  погашення  якої  бiльше  нiж  через  12  мiсяцiв.  Подальший  облiк  такої
заборгованостi вiдбувається за принципами, наведеними вище.

ПРИПИНЕННЯ ВИЗНАННЯ ФIНАНСОВИХ АКТИВIВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Припинення визнання фiнансових активiв 
Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли:  
(а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою
чиннiсть або 
(б)  Товариство  передала  права  на  отримання  грошових  потокiв  вiд  фiнансових  активiв  або
уклала угоду про передачу, i при цьому 
(i) Товариство передала в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або 
(ii) Товариство не передала та не залишила в основному всi ризики та вигоди володiння, але
припинила здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має
практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй сторонi без внесення додаткових
обмежень на перепродаж.

Припинення визнання фiнансових зобов'язань
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення
термiну погашення вiдповiдного зобов'язання.
При  замiнi  одного  iснуючого  фiнансового  зобов'язання  iншим  зобов'язанням  перед  тим  же
кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого
зобов'язання,  визнання  первiсного  зобов'язання  припиняється,  а  нове  зобов'язання
вiдображається  в  облiку  з  визнанням  рiзницi  в  балансовiй  вартостi  зобов'язань  у  звiтi  про
сукупнi прибутки та збитки за перiод

Згортання фiнансового активу та фiнансового зобов'язання 
Фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання слiд згортати i подавати в звiтi про фiнансовий стан



чисту суму тiльки якщо Товариство:
- На теперiшнiй час має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум;
- Має намiр або погасити зобов'язання на нетто-основi,  або продати актив й одночасно
погасити зобов'язання.

РЕЗЕРВИ
Резерви визнаються, якщо Товариство має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне),
що  виникло  в  результатi  минулої  подiї,  та  є  значна  ймовiрнiсть  того,  що  для  погашення
зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми
такого зобов'язання. Якщо Товариство передбачає отримати вiдшкодування деякої частини або
всiх  резервiв,  наприклад,  за  договором  страхування,  вiдшкодування  визнається  як  окремий
актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата,
що вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за
вирахуванням  вiдшкодування.  Якщо  вплив  змiни  вартостi  грошей  у  часi  iстотний,  резерви
дисконтуються  за  поточною  ставкою  до  оподаткування,  яка  вiдображає,  коли  це  доречно,
ризики,  характернi  для  конкретного  зобов'язання.  Якщо  застосовується  дисконтування,  то
збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.
Потенцiйнi  (умовнi)  зобов'язання  не  вiдображаються  у  фiнансовiй  звiтностi,  за  винятком
випадкiв,  коли  iснує  ймовiрнiсть  того,  що  для  погашення  зобов'язання  вiдбудеться  вибуття
ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути
достовiрно  оцiнена.  Iнформацiя  про  такi  зобов'язання  пiдлягає  вiдображенню,  за  винятком
випадкiв,  коли  можливiсть  вiдтоку  ресурсiв,  якi  являють  собою  економiчнi  вигоди,  є
малоймовiрною або суму такого зобов'язання неможливо достовiрно оцiнити.
Товариство у своєму облiку вiдображує резерв по витратам на вiдпустки. Товариство розраховує
резерв  по  вiдпустках  на  дату  балансу,  враховуючи  належну  працiвникам  кiлькiсть  днiв
вiдпустки  станом на звiтну дату та їх середню заробiтну плату. Резерв вiдпусток вiдображається
у фiнансовiй звiтностi Товариства, як поточнi забезпечення.

Поточнi забезпечення
Товариство у своєму облiку вiдображує резерв по витратам на вiдпустки. Товариство розраховує
резерв  по  вiдпустках  на  дату  балансу,  враховуючи  належну  працiвникам  кiлькiсть  днiв
вiдпустки  станом на звiтну дату та їх середню заробiтну плату. Резерв вiдпусток вiдображається
у фiнансовiй звiтностi Товариства, як поточнi забезпечення.

Оренда
Операцiйна оренда -  Товариство як орендар
Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберiгає за собою всi ризики та вигоди,
пов'язанi з правом власностi на об'єкт оренди, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi за
договорами операцiйної  оренди рiвномiрно списується  на  витрати  протягом строку  оренди i
включаються до складу iнших операцiйних витрат.
Операцiйна оренда -  Товариство як орендодавець
Товариство вiдображає у звiтi про фiнансовий стан активи, що є предметом операцiйної оренди,
в залежностi  вiд виду активу.  Орендний дохiд за договорами операцiйної  оренди рiвномiрно
вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки протягом строку оренди у складi iнших
операцiйних  доходiв.  Сукупна  вартiсть  пiльг,  що  надаються  орендарям,  рiвномiрно
вiдображається  як  зменшення  орендного  доходу  протягом  строку  оренди.  Первiснi  прямi
витрати,  понесенi  орендодавцем  при  пiдготовцi  та  укладаннi  договору  операцiйної  оренди,
додаються  до  балансової  вартостi  активу,  що  є  предметом  оренди,  i  визнаються  як  витрати
протягом строку оренди з використанням тих же принципiв, якi застосовуються до доходу вiд
оренди.



Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом (фiнансовою орендою). 
У випадках, коли Товариство виступає лiзингодавцем вiдповiдно до лiзингового контракту, за
яким переважно всi ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, передаються одержувачу
лiзингу,  активи,  переданi  у  лiзинг,  вiдображаються  у  складi  дебiторської  заборгованостi  за
фiнансовим лiзингом i облiковуються за поточною вартiстю майбутнiх лiзингових платежiв. 
Рiзниця мiж загальною сумою такої заборгованостi та її дисконтованою вартiстю вiдображається
як  неотриманий  фiнансовий  дохiд.  Цей  дохiд  визнається  протягом  термiну  лiзингу  iз
використанням  методу  чистих  iнвестицiй  (до  оподаткування),  який  вiдображає  постiйну
перiодичну  норму  доходностi.  Додатковi  витрати,  безпосередньо  пов'язанi  з  органiзацiєю
лiзингу,  включаються до первiсної суми дебiторської заборгованостi  за фiнансовим лiзингом,
зменшуючи  суму  доходу,  що  визнається  за  перiод  лiзингу.  Фiнансовi  доходи  вiд  лiзингу
облiковуються у складi процентних доходiв у прибутку чи збитку за перiод. 
Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибутку чи збитку за перiод по мiрi їх виникнення в
результатi  однiєї  або  кiлькох  подiй  ("збиткових  подiй"),  що  вiдбулися  пiсля  початкового
визнання дебiторської  заборгованостi  за  фiнансовим лiзингом.  Товариство використовує тi  ж
самi основнi критерiї для визначення наявностi об'єктивних ознак збитку вiд знецiнення, що i
для  дебiторської  заборгованостi,  яка  облiковуються  за  амортизованою  вартiстю.  Збитки  вiд
знецiнення  визнаються  шляхом  створення  резерву  у  сумi,  необхiднiй  для  зменшення  чистої
балансової  вартостi  дебiторської  заборгованостi  до  поточної  вартостi  очiкуваних  грошових
потокiв  (без  урахування  майбутнiх,  ще  не  понесених  кредитних  збиткiв),  дисконтованих  за
процентними  ставками  за  фiнансовим  лiзингом.  Розрахунковi  майбутнi  грошовi  потоки
вiдображають  грошовi  потоки,  якi  можуть  виникнути  у  результатi  вилучення  та  продажу
активiв, якi є предметом лiзингу

Визнання та оцiнка доходiв
Дохiд  -  це  валове  надходження  економiчних  вигiд  протягом  перiоду,  що  виникає  в  ходi
звичайної  дiяльностi  Товариства,  коли  чистi  активи  збiльшуються  в  результатi  цього
надходження, а не в результатi внескiв учасникiв. 
Визнання  доходу  вiдбувається  одночасно  з  визнанням  збiльшення  активiв  або  зменшення
зобов'язань (наприклад, чисте збiльшення активу в результатi продажу активiв чи зменшення
зобов'язань у результатi вiдмови вiд боргу, який пiдлягає сплатi).
Визнання доходiв при продажу активiв
Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, основних засобiв або iнших активiв визнається у
прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов:
а)  Товариство  передала  покупцевi  суттєвi  ризики  i  винагороди,  пов'язанi  з  власнiстю  на
фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи;
б) за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка,
як  правило,  пов'язана  з  володiнням,  анi  ефективний  контроль  за  проданими  фiнансовими
iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;
в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю; та 
?) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд  визнається,  тiльки  коли є  ймовiрнiсть  надходження  до Товариства  економiчних  вигiд,
пов'язаних  з  операцiєю.  У  деяких  випадках  цiєї  ймовiрностi  може  не  бути  до  отримання
компенсацiї  або  до  усунення  невизначеностi.  Проте,  коли  невизначенiсть  виникає  стосовно
оплати суми, яка вже включена до доходу, але є сумою безнадiйної заборгованостi або сумою,
щодо якої ймовiрнiсть вiдшкодування перестала iснувати, така сума визнається як витрати, а не
як коригування первiсно визнаної суми доходу. 
Доходи та витрати, пов'язанi з тiєю самою операцiєю або iншою подiєю, визнаються одночасно.
Витрати, як правило, можуть бути достовiрно оцiненi в разi забезпечення iнших умов визнання
доходу. Проте дохiд не може бути визнаний, якщо витрати неможливо достовiрно оцiнити; за



таких  обставин  будь-яка  вже  отримана  за  продаж  товарiв  компенсацiя  визнається  як
зобов'язання.
Дохiд  визнається,  тiльки  коли є  ймовiрнiсть  надходження  до Товариства  економiчних  вигiд,
пов'язаних  з  операцiєю.  Але  в  разi  виникнення  невизначеностi  щодо  можливостi  отримання
суми, яка вже включена до доходу, неоплачувана сума або сума, стосовно якої перестає iснувати
ймовiрнiсть вiдшкодування, визнається як витрати, а не як коригування суми первiсно визнаного
доходу. 
Дохiд має оцiнюватися за справедливою вартiстю компенсацiї, яка була отримана або пiдлягає
отриманню.
Дохiд  включає  тiльки  валовi  надходження  економiчних  вигiд,  якi  отриманi  чи  пiдлягають
отриманню Товариством на його власний рахунок. Суми, отриманi вiд iменi третiх сторiн (такi,
як  податок  з  продажу,  податки  на  товари  та  послуги  i  податок  на  додану  вартiсть),  не  є
економiчними  вигодами,  що  надходять  до  Товариства,  i  не  ведуть  до  збiльшення  власного
капiталу. Отже, вони виключаються з доходу. 
Визнання доходiв при наданнi робiт/послуг
Якщо  результат  операцiї,  яка  передбачає  надання  послуг,  може  бути  попередньо  оцiнений
достовiрно,  дохiд,  пов'язаний  з  операцiєю,  визнається  шляхом  посилання  на  той  етап
завершеностi  операцiї,  який  iснує  на  кiнець  звiтного  перiоду.  Результат  операцiї  може бути
попередньо оцiнений достовiрно у разi задоволення всiх наведених далi умов: 
а) можна достовiрно оцiнити суму доходу; 
б) є ймовiрнiсть надходження до Товариства економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю; 
в) можна достовiрно оцiнити ступiнь завершеностi операцiї на кiнець звiтного перiоду; та 
г) можна достовiрно оцiнити витрати, понесенi у зв'язку з операцiєю, та витрати, необхiднi для її
завершення.
Дохiд,  який  виникає  в  результатi  використання  третiми  сторонами  активiв  Товариства,  що
приносять вiдсотки, роялтi та дивiденди, має визнаватися якщо: 
а)  є  ймовiрнiсть,  що  економiчнi  вигоди,  пов'язанi  з  операцiєю,  надходитимуть  до  суб'єкта
господарювання; та 
б) можна достовiрно оцiнити суму доходу. 
Дохiд має визнаватися на такiй основi: 
а) вiдсотки мають визнаватися iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка;
б)  роялтi  мають визнаватися  на основi  принципу нарахування згiдно iз  сутнiстю вiдповiдної
угоди; та 
в) дивiденди мають визнаватися, коли встановлюється право акцiонера на отримання виплати.

Визнання та оцiнка витрат 
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих
активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Визнання витрат вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення
активiв.
Правила оцiнки витрат МСФЗ не встановленi i в цьому немає необхiдностi, оскiльки їх величина
є похiдною вiд вартостi активiв i зобов'язань, правила оцiнки яких встановленi МСФЗ.

Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування
Витрати на заробiтну плату та нарахування на неї, лiкарнянi та премiї, нараховуються у тому
роцi,  в   якому  вiдповiднi  послуги  надавалися  працiвниками  Товариства.  Товариство  не  має
юридичного чи умовного зобовязання сплачувати пенсiйнi чи iншi платежi, окрiм платежiв по
державнiй системi соцiального страхування.

Подання на нетто-основi прибуткiв та збиткiв



Товариство  подає  на  нетто-основi  прибутки  та  збитки,  якi  виникають  вiд  групи  подiбних
операцiй, а саме:
- прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, 
- прибутки  та  збитки  вiд  переоцiнки  та  реалiзацiї  фiнансових  iнструментiв  таких  як:
фiнансовi  активи,  що переоцiнюються за  справедливою вартiстю через  прибуток або збиток,
iнвестицiї, що утримуються до погашення; фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу.

Податок на додану вартiсть
Витрати  та  активи  визнаються  за  вирахуванням  суми  податку  на  додану  вартiсть,  за
виключенням випадкiв, коли:
" податок на додану вартiсть,  що виник у результатi  купiвлi  активiв  або послуг,  що не
вiдшкодовується податковим органом; в цьому випадку податок на додану вартiсть визнається
вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат;
" дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми податку
на додану вартiсть.
Чиста  сума  податку  на  додану  вартiсть,  що  вiдшкодовується  податковим  органом  або
сплачується йому, включається  в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, вiдображену у звiтi
про фiнансовий стан.

Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та
вiдкладений податок.  Поточний та вiдкладений податок на прибуток вiдображається в складi
прибуткiв та збиткiв за перiод за виключенням тiєї їх частини, яка вiдноситься до операцiй, що
визнаються безпосередньо  у складi власного капiталу чи в складi iншого сукупного прибутку.
Поточний податок на прибуток
Поточний податок - сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо
оподаткованого прибутку (податкового збитку) за перiод.
Оподатковуваний  прибуток  (податковий  збиток)  -  прибуток  (збиток)  за  перiод,  визначений
вiдповiдно до правил, установлених податковими органами, згiдно з якими податки на прибуток
пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню).
Поточнi  податковi  зобов'язання  (активи)  за  поточний  i  попереднiй  перiоди  оцiнюються  за
сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати у податкових органiв)
iз застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що дiють або превалюють
до кiнця звiтного перiоду.
Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми - це
ставки i  законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в Українi  чи в iншiй
країнi, де Товариство здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд. 
Податковi  активи та зобов'язання з  поточного податку на прибуток також включають в себе
коригування стосовно податкiв,  сплата або вiдшкодування яких очiкується вiдносно минулих
перiодiв.
Поточнi податки визнаються поза прибутком або збитком, якщо податок вiдноситься до статей,
що визнаються в тому самому або iншому перiодi поза прибутком або збитком. Отже, поточнi
податки, якi вiдносяться до статей, що визнаються в тому самому або в iншому перiодi:
а) в iншому сукупному прибутку, визнаються в iншому сукупному прибутку;
б) безпосередньо у власному капiталi, визнаються безпосередньо у власному капiталi.
Керiвництво  Товариства  перiодично  здiйснює  оцiнку  позицiй,  вiдображених  у  податкових
декларацiях,  щодо  яких  вiдповiдне  податкове  законодавство  може  бути  по-рiзному
iнтерпретовано.

Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових



рiзниць  мiж податковою  базою  активiв  та  зобов'язань  та  їх  балансовою  вартiстю  для  цiлей
фiнансової звiтностi на звiтну дату.
Вiдстроченi  податковi  зобов'язання  -  суми  податкiв  на  прибуток,  що  пiдлягають  сплатi  в
майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових рiзниць.
Вiдстроченi  податковi  зобов'язання  визнаються  за  всiма  оподатковуваними  тимчасовими
рiзницями, крiм випадкiв, коли:
(а) вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу, активу
або зобов'язання, в ходi операцiї, яка не є об'єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї
не впливає нi на облiковий прибуток, нi на оподаткований прибуток;
(б)  вiдносно  оподатковуваних  тимчасових  рiзниць,  пов'язаних  з  iнвестицiями  в  дочiрнi
органiзацiї, залежнi органiзацiї, а також з частками участi в угодах про спiльне пiдприємництво,
якщо можна контролювати визначення часу сторнування тимчасової рiзницi, i є ймовiрним, що
тимчасова рiзниця не стернуватиметься в недалекому майбутньому.
Вiдстрочений  податковий  актив  слiд  визнавати  для  перенесення  на  наступнi  перiоди
невикористаних  податкових  збиткiв  i  невикористаних  податкових  пiльг  за  умови,  якщо  є
ймовiрною  наявнiсть  майбутнього  оподаткованого  прибутку,  за  рахунок  якого  можна
використати невикористанi податковi збитки та невикористанi податковi пiльги, крiм випадкiв,
коли:
(а) вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання активу або зобов'язання в
операцiї, яка не є об'єднанням бiзнесу та не впливає пiд час здiйснення операцiї нi на облiковий
прибуток, нi на оподаткований прибуток (податковий збиток);
(б) щодо всiх тимчасових рiзниць,  що пiдлягають вирахуванню i виникають вiд iнвестицiй у
дочiрнi пiдприємства, вiддiлення, асоцiйованi пiдприємства та часток у спiльних пiдприємствах,
тодi  i  тiльки  тодi,  коли  iснує  ймовiрнiсть  того,  що  тимчасова  рiзниця  стернуватиметься  в
недалекому  майбутньому  та  оподаткований  прибуток  буде  доступним,  i  до  нього  можна
застосувати тимчасову рiзницю.
Балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу переглядається в кiнцi кожного звiтного
перiоду i зменшує балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу в тих межах, у яких
бiльше  не  буде  ймовiрною наявнiсть  оподаткованого  прибутку,  достатнього,  щоб  дозволити
використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково. Будь-яке таке
зменшення  слiд  сторнувати  за  умови,  якщо  стає  ймовiрною  наявнiсть  достатнього
оподаткованого прибутку.
У  кiнцi  кожного  звiтного  перiоду  Товариство  переоцiнює  невизнанi  вiдстроченi  податковi
активи й  визнає ранiше не визнанi  вiдстроченi  податковi  активи,  якщо виникає ймовiрнiсть
того,  що  майбутнiй  оподаткований  прибуток  уможливить  вiдшкодування  вiдстроченого
податкового активу. 
Вiдстроченi  податковi  активи  та  зобов'язання  оцiнюються  за  ставками  оподаткування,  якi
передбачається використовувати в перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов'язання, на основi
ставок  оподаткування  та  податкового  законодавства,  що  дiють  або  превалюють  до  кiнця
звiтного перiоду.
Вiдстроченi  податки  визнаються  поза  прибутком  або  збитком,  якщо  податок  вiдноситься  до
статей, що визнаються в тому самому або iншому перiодi поза прибутком або збитком. Отже,
Вiдстроченi  податки,  якi вiдносяться до статей,  що визнаються в тому самому або в iншому
перiодi:
а) в iншому сукупному прибутку, визнаються в iншому сукупному прибутку;
б) безпосередньо у власному капiталi, визнаються безпосередньо у власному капiталi.
Вiдстроченi  податковi  активи  та  вiдстроченi  податковi  зобов'язання  з  податку  на  прибуток
взаємно залiковуються та вiдображаються згорнуто у окремому звiтi про фiнансовий стан, коли: 
- Товариство має юридично закрiплене право погасити поточнi податковi активи з податку на
прибуток за рахунок поточних податкових зобов'язань; та 
-  вiдстроченi  податковi  активи  та  вiдстроченi  податковi  зобов'язання  з  податку  на  прибуток



вiдносяться до податку на прибуток, який стягується одним i тим самим податковим органом з
одного i того самого податкового суб'єкта.

Подiї пiсля дати балансу
Подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску i,
якi  надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової  звiтностi  Товариства,  вiдображаються у
фiнансовiй звiтностi. 
Якщо подiї,  якi  не  вимагають коригування  пiсля  звiтного перiоду,  є  суттєвими,  нерозкриття
iнформацiї може впливати на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на основi фiнансової
звiтностi.  Вiдповiдно,  Товариство  розкриває  таку  iнформацiю  про  кожну  суттєву  категорiю
подiй, якi не вимагають коригування пiсля звiтного перiоду:
(а) характер подiй; та
(б) попередня оцiнка їх фiнансового впливу або констатацiя, що така оцiнка неможлива.

Запаси
До  складу  товарiв  Товариство  вiдносить  автомобiлi  та  iншi  транспортнi  засоби  що  було
придбано для подальшої їх реалiзацiї (у т.ч. у фiнансовий лiзинг) з метою отримання прибутку.
До  складу  незавершеного  виробництва  Товариство  вiдносить  вартiсть  реєстрацiї,  експертної
оцiнки,  ремонту та iнших послуг,  що стосується товарiв (автомобiлiв та iнших транспортних
засобiв), а також вартiсть бортових комплектiв, що встановлюється на автотранспортнi засоби. В
момент продажу товару усi витрати, що понесенi саме по реалiзованому об'єкту списуються на
собiвартiсть або вiдповiдний вид витрат.

Дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом
Основною  дiяльнiстю  Товариства  є  надання  фiнансового  лiзингу.  Бiльша  частина  договорiв
фiнансового  лiзингу  повиннi  погашатися  згiдно  iз  графiком  що  є  у  договорi  та  кiнцевим
термiном погашення у 2018-2022 роках. 
У  своїй  фiнансовiй  звiтностi  Товариство  вiдображає  дебiторську  заборгованiсть  одразу  по
декiлькох статях Балансу (Звiту про фiнансовий стан):
-  у  складi  статтi  "Довгострокова  дебiторська  заборгованiсть"  Товариство  облiковує
довгострокову частину заборгованостi за тiлом лiзингу, що пiдлягає погашенню у строк бiльше,
нiж 1 календарний рiк з дати звiтностi;
- у складi статтi "Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги" Товариство
облiковує:
" поточну частину заборгованостi за тiлом кредиту(лiзингу), що має бути погашена згiдно
умов договору на протязi наступного календарного року;
" дебiторську заборгованiсть по вже нарахованих, але ще не отриманих вiдсотках та комiсiї
- доходах, на якi Товариство має право згiдно умов договорiв;
" дебiторську заборгованiсть iз вiтчизняними покупцями;
" iншу поточну дебiторську заборгованiсть.

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 
Iнформацiя  про  обсяги  виробництва  та  реалiзацiї  основних  видiв  продукцiї  у  складi  рiчної
iнформацiї емiтента вiдсутня - емiтент не займається видами дiяльностi, якi класифiкуються як
переробна,  добувна  промисловiсть  або  виробництво  та  розподiлення  електроенергiї,  газу  та
води.

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 
За останнi п'ять рокiв Товариством були укладенi договори факторiнгу з продажу прав вимоги
платежiв по договорам фiнансового лiзингу. За п'ять рокiв Товариство з приводу продажу прав
вимоги платежiв з фiнансового лiзингу спiвпрасювало з:
- АТ "ТАСКОМБАНК"
- АТ "А-БАНК"
- АТ "ПРИВАТ БАНК"
Всього було продано прав вимоги по 12 114 договорам фiнансового лiзингу, на сумарну вартiсть
1 125 030 тис.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
Основними засобами емiтента є:
 - офiсна, компьютерна технiка
- меблi
-  МАФи (малi  архiтектурни  форми,  або,  бiльш звично  -  кiоски.  Використовуються  у  якостi
робочих примiщень на майданчиках з зберiгяння автомобiлей)

Станом на 31.12.2018року iх вартiсть становила 1 967 тис.грн.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Товариство  має  досить  високий  рiвень  автоматизацiї  бiзнес  процесiв,  завдяки  якому  має
потенцiал  та  технiчну  можливiсть  на  виконання   великих  обсягiв  купiвлi  та  продажу
автомобiлiв. Але стримуючий фактор - вiдсутнiсть зовнiшнього фiнансування. Тобто на даний
час Товариство не залучає кредитних коштiв - фiнансування дiяльностi вiдбувається виключно
за рахунок укладання договорiв факторингу з продажу прав вимоги лiзинговiх платежiв клiєнтiв.



Опис  обраної  політики  щодо  фінансування  діяльності  емітента,  достатність  робочого
капіталу  для  поточних  потреб,  можливі  шляхи  покращення  ліквідності  за  оцінками
фахівців емітента
Товариство  в  якостi  основного iнструменту  фiнансування  використовує  продаж прав вимоги
платежiв за власними активами (договорами фiнансового лiзингу).  Даних коштiв вистачає на
виконання всiх зобов'язань Товариства та на забезпечення основної та господарської дiяльностi
на поточному рiвнi.

Вартість  укладених,  але  ще  не  виконаних  договорів  (контрактів)  на  кінець  звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
У вiдповiдностi  з  основною дiяльнiстю  ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" (надання  фiнансового
лiзингу) - станом на 31.12.2018року, Товариство має укладенi та не виконанi договори сумарною
вартiстю 315 390 тис.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)
У лiзинговiй галузi є значнi перспективи до зростання. Попит на послуги лiзингових компанiй в
Українi  i  обсяги  лiзингових  угод  будуть  стрiмко  рости  найближчi  три-п'ять  рокiв,  а  обсяг
фiнансування українського бiзнесу по операцiях лiзингу може як мiнiмум подвоїтися до 2021
року. Галузь фiнансового лiзингу на залежить вiд сезонних змiн.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Протягом звiтного перiоду емiтент не проводив дослiджень та розробок. Витрати вiдсутнi.

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
Iнформацiя вiдсутня.

IV. Інформація про органи управління
Орган

управління
Структура Персональний склад

Вищий орган
Товариства -

Загальнi збори
учасникiв
Товариста

99,99% - юридична особа
0,01% - фiзична особа

99,99% - Компанiя НОРВАЛК
ВЕНЧУРIЗ ЛТД (NORWALK

VENTURES LTD);

0,01% - фiзична особа Кравчута Вiталiй
Анатолiйович

Директор Одноосiбний виконавчий орган Кравчута В.А.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада
Директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кравчута Вiталiй Анатолiйович



3) Ідентифікаційний код юридичної особи
2951710754

4) Рік народження
1980

5) Освіта
Вища: Спецiалiст; Приднiпровська державна академiябудiвництва та архiтектури

6) Стаж роботи (років)
17

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ  КБ  "ПРИВАТБАНК",  Заступник  керiвника  Бiзнесу  по  роботi  з  торговими

пiдприємствами
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.12.2008, обрано безстроковий
9) Опис

Посадова  особа  дiє  в  межах  повноважень,  визначених  Статутом.  Посадова  особа  на
iнших пiдприємствах посад протягом звiтного перiоду не обiймала.
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi i корисливi злочини не має.
Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"

1) Посада
Головний бухгалтер/ Фiнансовий директор за сумiсництвом

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Каганець Вадим Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
2808306913

4) Рік народження
1976

5) Освіта
Вища: Спецiалiст; Київський нацiональний економiчнийунiверситет

6) Стаж роботи (років)
16

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ КБ <ПриватБанк>,  Керiвник напрямку

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.06.2018, обрано безстроковий

9) Опис
Повноваження та обов'язки:

- забезпечення дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку;
- органiзацiя контролю за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi здiйснюються Товариством;
-  визначення та внесення змiн до Облiкової полiтики Товариства;
- розроблення правил та форм внутрiшнього документообiгу;
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi i корисливi злочини не має.
Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"

1) Посада
IТ-директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковтун Андрiй Анатолiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи



2783507797
4) Рік народження

1976
5) Освіта

Вища:  Спецiалiст;  Київський  нацiональний  економiчний  унiверситет;  Магiстр;
Криворiзький економiчний iнститут Київськогонацiональний економiчного унiверситету
6) Стаж роботи (років)

18
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ КБ <ПриватБанк>, керiвник бiзнесу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.09.2017, обрано безстроковий

9) Опис
Повноваження:

-  взаємодiя  з  контрагентами  з  питань  укладення,  виконання  договорiв,  з  органiзацiями  по
поставках обладнання, ПЗ, послуг, комплектуючих i витратних матерiалiв;
- забезпечення прийом обладнання, комплектуючих та матерiалiв за кiлькiстю i якiстю;
- взяття участь у плануваннi бюджету, здiйснення контролю за витратами за статтями бюджету
IT-вiддiлу;
- ведення документообiгу за напрямом дiяльностi IT;
- ведення контролю з пiдготовки автоматизованих робочих мiсць;
- проведення контролю оперативного усунення збоїв i несправностей в роботi устаткування i
програмного забезпечення, встановленого на робочих мiсцях;
-  визначення iнформацiї,  яка пiдлягає  обробцi  на ЕОМ, її  обсяги,  структуру,  макети i  схеми
введення, обробки, зберiгання та видачi iнформацiї, методи її контролю;
- здiйснення супровiду упроваджених програм i програмних засобiв.
- аналiз i курирування оперативної роботу всього IT-вiддiлу.
Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi i корисливi злочини не має.
Розмiр виплаченої винагороди: згiдно штатного розпису ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення

У  2018р.  ВИПЛАТ  ПОСАДОВИМ  ОСОБАМ  ПРИ  ЗВIЛЬНЕННI  НЕ  ПРОВОДИЛОСЬ  (ЗА
ВIДСУТНIСТЮ ЗВIЛЬНЕНЬ ПОСАДОВИХ ОСIБ)



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

Найменування юридичної
особи засновника та/або

учасника

Ідентифікаційн
ий код

юридичної
особи

засновника
та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать
засновнику та/або

учаснику (від
загальної
кількості)

NORWALK VENTURES
LTD)

- Белiз, Белiз Сiтi, Маркет Сквер 60 99,99

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать
засновнику та/або

учаснику (від
загальної
кількості)

Кравчута Вiталiй Анатолiйович 0,01
Усього 100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Стратегiя Товариства на 2019 рiк у бiльшостi зорiєнтована на збереження показникiв дiяльностi
(кiлькiсть куплених/проданих автомобiлей; середньореализацiйнi цiни та середнi цiни продажу;
умови надання фiнансового лiзингу) на рiвнi 2018року - з можливим коливанням 10-15%%.
Основний напрямок змiн  - розвиток IТ напрямку з метою автоматизацiї  всiх бiзнес-процесiв
Товариства.

2. Інформація про розвиток емітента
Товариство  за  своїм  статусом  є  юридичною  особою,  яка  має  право  надавати  послуги
фiнансового  лiзингу.  Таким  чином,  фiнансовий  лiзинг  автомобiлей  є  основним  напрямком
дiяльностi Товариства. 
Товариство придбаває уживанi автомобiлi у фiзичних осiб на територiї України (за виключенням
зони АТО) з метою подальшої їх реалiзацiї.
Реалiзацiя автомобiлей здiйснюється двома шляхами:
- продаж автомобiлей у фiнансовий лiзинг (97% вiд загальної кiлькостi продажiв)
- продаж автомобiлей за готiвку.
Основними споживачами є фiзичнi та юридичнi особи, що мають потребу у придбаннi уживаних
автомобiлiв, тому договори купiвлi-продажу та фiнансового лiзингу укладаються як з фiзичними
особами (бiльше нiж 90% угод) так i з юридичними особами.
Товариство, пiсля проведення аналiзу ринку фiнансового лiзингу, прийняло рiшення вiдкрити
майданчики  у  наступних  мiстах:Чернiгiв,  Черкаси,  Чернiвцi,  Днiпро,  Харкiв,  Херсон
Хмельницький, Iвано-Франкiвськ, Кропивницький, Київ, Кривий Рiг, Львiв, Ужгород, Миколаїв,
Кременчук, Полтава, Рiвне, Суми, Тернопiль, Вiнниця, Луцьк, Запорiжжя, Житомир. На 01 сiчня
2019  року  Товариство  арендує  24  майданчика  у  вiдповiдних  мiстах  України,  -  на  яких
спiвробiтники структурних пiдроздiлiв укладають договори купiвлi-продажу автомобiлiв. Також
на майданчиках зберiгаються автомобiлi Товариства. 
У  2018р.  показники  дiяльностi  Товариства  зазнали  змiн  не  бiльше  10-15%% вiдносно  рiвня



2017року.

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:

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
Полiтики  управлiння  ризиками  Товариства  визначаються  з  метою  виявлення,  аналiзу  та
управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, встановлення належних лiмiтiв ризикiв i
засобiв контролю за ними, постiйного монiторингу рiвнiв ризикiв i дотримання лiмiтiв. Полiтики
i  процедури  управлiння  ризиками  регулярно  переглядаються  з  метою  вiдображення  змiн
ринкових умов, продуктiв i послуг, що пропонуються, та провiдних практик.
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за управлiння ключовими ризиками,
розробку та впровадження процедур управлiння ризиками та контролю, а також за затвердження
укладення договорiв на значнi суми.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків

4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
кодекс корпоративного управлiння - вiдсутнiй

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені 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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
чергові позачергові

X



Дата проведення 24.09.2018
Кворум зборів 99,99
Опис Перелiк питань, що виносяться на голосування:

1. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв.
2.  Про  узгодження  Товариством  з  АКЦIОНЕРНИМ  ТОВАРИСТВОМ
КОМЕРЦIЙНИМ  БАНКОМ  "ПРИВАТБАНК"  (далi  -  ПриватБанк)
внесення  змiн до кредитного договору №DNH2LOK03113 вiд 20-02-2013р.
3.   Про  внесення  змiн  у  договiр  застави  товару  в  оборотi
№DNH2LOK03113/DZ-3  вiд  15-05-2015р.  для  забезпечення  кредиту
Товариства по  кредитному договору №DNH2LOK03113 вiд 20-02-2013р. В
частинi перелiку автомобiлiв та загальної вартостi Предмету застави.
4.  Про  узгодження  Товариством  з  ПриватБанком  внесення  змiн  до
договору застави частки у Статутному капiталi № DNH2LOK03113/DZ-2
вiд 20-02-2013р.
5. Про надання повноважень.
Пропозицiї щодо порядку денного не надходили.
Результати  розгляду питань  порядку денного:  всi  питання  розглянутi  та
ухваленi.

Вид загальних зборів
чергові позачергові

X
Дата проведення 07.11.2018
Кворум зборів 99,99
Опис Перелiк питань, що виносяться на голосування:

1.  Про  продаж  частки  у  Товариствi  з  обмеженою  вiдповiдальнiстю
"АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
2. Про надання повноважень.
Пропозицiї щодо порядку денного не надходили.
Результати  розгляду питань  порядку денного:  всi  питання  розглянутi  та
ухваленi.

Вид загальних зборів
чергові позачергові

X
Дата проведення 08.11.2018
Кворум зборів 99,99
Опис Перелiк питань, що виносяться на голосування:

1.  Про  затвердження  перерозподiлу  часток  у  Товариствi  з  обмеженої
вiдповiдальнiстю "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
2.  Про  внесення  змiн  до  Статуту  Товариства  з  обмеженою
вiдповiдальнiстю "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
3. Про реєстрацiю зазначених змiн
Пропозицiї щодо порядку денного не надходили.
Результати  розгляду питань  порядку денного:  всi  питання  розглянутi  та
ухваленi.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 



останнього разу?
Так Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори

X

Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше 
(зазначити)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 
відсотками акцій

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше 
(зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так Ні

Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше

(зазначити)

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

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так Ні



Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 
сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
простих акцій товариства 

вiдсутнiй

Інше (зазначити)

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 
причина їх непроведення: 

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

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість

осіб
членів наглядової ради - акціонерів 0
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні

З питань аудиту X
З питань призначень X
З винагород X
Інше (зазначити)

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 

Персональний склад наглядової ради 

Прізвище, ім'я, по
батькові

Посада
Незалежний член

Так Ні

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) X



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 
внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 
члена наглядової ради ознайомили з його правами та 
обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового 
менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 
строк або не було обрано нового члена

X

Інше 
(зазначити)

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так Ні

Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше 
(запишіть)

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки

Примітки
 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента 

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?

Загальн
і збори
акціоне

рів

Наглядов
а рада

Виконав
чий

орган

Не
належит

ь до
компете

нції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)

так ні ні ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів)

так ні ні ні

Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету

так ні ні ні

Обрання та припинення повноважень голови
та членів виконавчого органу

так ні ні ні

Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради

ні ні ні так

Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії

ні ні ні так

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів виконавчого органу

ні ні так ні

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради

ні ні ні так

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу

так ні ні ні

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій

ні ні так ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій

ні ні так ні

Затвердження зовнішнього аудитора ні ні так ні
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів

так ні 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)  ні

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)  ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні

Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X



Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть)

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства?

Інформація про
діяльність акціонерного

товариства

Інформація
розповсюджує

ться на
загальних

зборах

Інформаці
я

оприлюдн
юється в
загальнод
оступній

інформаці
йній базі

даних
Національ
ної комісії
з цінних

паперів та
фондового
ринку про

ринок
цінних
паперів

або через
особу, яка
провадить
діяльність

з
оприлюдн

ення
регульова

ної
інформації
від імені

учасників
фондового

ринку

Документи
надаються

для
ознайомлен

ня
безпосеред

ньо в
акціонерно

му
товаристві

Копії
докумен

тів
надають

ся на
запит

акціонер
а

Інформаці
я

розміщуєт
ься на

власній
інтернет-
сторінці

акціонерн
ого

товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності

ні ні ні ні ні

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 
відсотками та більше 
статутного капіталу

ні ні ні ні ні

Інформація про склад 
органів управління 
товариства

ні ні ні ні ні

Статут та внутрішні 
документи

ні ні ні ні ні



Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення

ні ні ні ні ні

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства

ні ні ні ні ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 
фірми)?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган 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 10 
відсотками голосів

X

Інше 
(зазначити)

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента

№ з/п Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або

прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи -

власника (власників) значного
пакета акцій

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним

державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб -
підприємців та

Розмір частки
акціонера

(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)



громадських формувань
(для юридичної особи -
резидента), код/номер з

торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної

держави про реєстрацію
юридичної особи (для

юридичної особи -
нерезидента)

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 
на загальних зборах емітента

Загальна
кількість

акцій

Кількість акцій
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження
Дата

виникнення
обмеження

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення

9) повноваження посадових осіб емітента

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління

Інформація,  передбачена  Законом  України  "Про  фінансові  послуги  та  державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)



XI. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента 

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Наймену
вання

органу,
що

зареєстру
вав

випуск

Міжнаро
дний

ідентифік
аційний
номер

Облігаці
ї

(відсотк
ові,

цільові,
дисконт

ні)

Номіналь
на

вартість
(грн.)

Кількість
у

випуску
(шт.)

Форма
існуванн

я та
форма

випуску

Загальна
номіналь

на
вартість

(грн)

Процент
на ставка

за
облігація

ми (у
відсотках

)

Термін
виплати
проценті

в

Сума
виплач
еного

процен
тного
доходу

у
звітном

у
періоді
(грн)

Дата
погаш
ення

обліга
цій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13
01.02.2018 13/2/2018 НАЦIОН

АЛЬНА
КОМIСIЯ

З
ЦIННИХ
ПАПЕРIВ

ТА
ФОНДОВ

ОГО
РИНКУ

UA400020
0364

відсотко
ві

1 000 50 000 Бездокум
ентарні
іменні

50 000 000 21 щокварат
ально

5 912 565
,32

10.02.2
021

Опис

Облiгацiї серiї А обертаються вiльно на територiї України. Власниками облiгацiй (далi - "Власники") можуть бути юридичнi та фiзичнi особи,
резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах. Право власностi на придбанi облiгацiї виникає з
моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах Власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується випискою з цього рахунку, яку надає
депозитарна установа.
Термiн обiгу облiгацiй - з дня наступного за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати
розмiщення облiгацiй та отримання свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй, по 08.02.2021 року включно. 
Випуск облiгацiй вважається таким, що вiдбувся, за умови продажу хоча б однiєї облiгацiї.
Для здiйснення операцiй з облiгацiями власник облiгацiй має вiдкрити рахунок у цiнних паперах у обраної ним депозитарної установи.
На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною. 



7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів
(крім акцій) такого емітента

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Тип цінних паперів
Кількість цінних

паперів (шт.)

Від загальної
кількості цінних

паперів (у
відсотках)

1 2 3 4
Ковтун Андрiй Анатолiйович Облігація підприємства

відсоткова бездокументарна
іменна

278 0,56

Усього Облігація підприємства
відсоткова бездокументарна

іменна

278 0,56

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

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис. грн)

Орендовані основні
засоби (тис. грн)

Основні засоби,
усього (тис. грн)

на початок
періоду

на
кінець

періоду

на початок
періоду

на
кінець

періоду

на початок
періоду

на
кінець

періоду
1. Виробничого призначення: 2 050 1 399 0 0 2 050 1 399
  будівлі та споруди 525,7 321,4 0 0 525,7 321,4
  машини та обладнання 375,3 320,7 0 0 375,3 320,7
  транспортні засоби 474,2 376,1 0 0 474,2 376,1
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інші 674,8 380,8 0 0 674,8 380,8
2. Невиробничого 
призначення:

0 0 0 0 0 0

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
Усього 2 050 1 399 0 0 2 050 1 399
Опис вiдсутнiй

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів 
(тис.грн)

52 422 34 043

Статутний капітал (тис.грн) 3 125 3 125
Скоригований статутний капітал 
(тис.грн)

3 125 3 125

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт)
бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв
України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою:
Чистi  активи  =  Необоротнi  активи  +  Оборотнi  активи  -Довгостроковi  зобов'язання  -
Поточнi зобов'язання - Забезпечення 



наступних виплат i платежiв
Висновок Вартiсть  чистих  активiв  та  розмiр  статутного  капiталу  емiтента  вiдповiдає  вимогм

законодавства.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань
Дата

виникнення

Непогашена
частина

боргу (тис.
грн)

Відсоток за
користування

коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 110 498 X X
у тому числі:
Кредит 20.02.2013 110 498 19 30.09.2019
Зобов’язання за цінними паперами X 35 284 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X 35 284 X X

Облiгацiї, серiя А 15.02.2018 35 284 21 02.02.2021
за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом):

X 0 X X

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом):

X 0 X X

Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній 
основі

X 3 000 X X

Інші зобов'язання та забезпечення X 19 767 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 168 549 X X
Опис Зобов'язань емiтента за iпотечними цiнними паперами немає;

Зобов'язань  емiтента  за  сертифiкатами  ФОН  немає;
Зобов'язань  емiтента  за  векселями  виданими  немає;
Зобов'язань  емiтента  за  iншими  цiнними  паперами  (в  тому
числi  за  похiдними  цiнними  паперами)  немає;  Зобов'язань
емiтента  за  фiнансовими iнвестицiями в  корпоративнi  права
немає.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04071, Україна, Подiльський р-н, Київ,

Нижнiй Вал, буд. 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АВ 581322

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку



Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044-591-04-00
Факс 044-482-52-07
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального

депозитарiю
Опис ПАТ  "Нацiональний  депозитарiй

України"  надає  емiтенту  депозитарнi
послуги.  Емiтент  не  є  професiйним
учасником фондового ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ВЕЛКО IНВЕСТ"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою
відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної особи 40055139
Місцезнаходження 01032, Україна, Шевченкiвський р-н,

Київ, С.Петлюри, буд. 30
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

678

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.06.2016
Міжміський код та телефон 044-584-38-28
Факс 044-584-38-28
Вид діяльності Брокерська дiяльнiсть
Опис ТОВ "ВЕЛКО IНВЕСТ" надає емiтенту

брокерськi  послуги  на  фондовому
ринку  України.  Емiтент  не  є
професiйним  учасником  фондового
ринку.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА

ПФТС"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 21672206
Місцезнаходження 01004, Україна, Печерський р-н, Київ,

вул. Шовковична, 42-44 (6 поверх)
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

АД №034421

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 277-50-05
Факс (044) 277-50-05
Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на

фондовому ринку (фондова бiржа)
Опис ПУБЛIЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО  "ФОНДОВА  БIРЖА
ПФТС"  надає  Емiтенту  послуги
органiзатора  торгiвлi  на  ринку  цiнних
паперiв.



Повне найменування юридичної особи або прізвище, 
ім'я, по батькові фізичної особи

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-96"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою

відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 23909055
Місцезнаходження 61000, Україна, Харківська обл., - р-н,

Харкiв, КЛОЧКIВСЬКА, будинок 111А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 
діяльності

1374

Найменування державного органу, що видав ліцензію 
або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон +380731291771; +380985511511
Факс -
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського

облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування

Опис АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-96"
ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ" надає послуги
з проведення аудиту Емiтента.

КОДИ

Дата 01.01.2019

Підприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ 
ПЛЮС"

за ЄДРПОУ 34410930

Територія  за КОАТУУ 34410930
Організаційно-
правова форма 
господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240

Вид економічної 
діяльності

Торгівля автомобілями та легковими 
автотранспортними засобами

за КВЕД 45.11

Середня кількість працівників: 105
Адреса, телефон: 49126 м. Днiпро, пр-кт Працi, 2Т, 092-217-45-27
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

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 p.
Форма №1

Код за ДКУД 1801001

Актив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи 1000 118 401
    первісна вартість 1001 132 516
    накопичена амортизація 1002 ( 14 ) ( 115 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 155
Основні засоби 1010 2 050 1 399
    первісна вартість 1011 2 898 3 314
    знос 1012 ( 848 ) ( 1 915 )
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
    первісна вартість 1016 0 0
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
    первісна вартість 1021 0 0
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств

1030 0 0

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 94 346 61 022
Відстрочені податкові активи 1045 5 622 4 911
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах

1065 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 102 136 67 888
    II. Оборотні активи
Запаси 1100 72 218 35 494
Виробничі запаси 1101 1 388 1 381
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 70 830 34 113
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги

1125 87 587 72 620

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 4 433 4 828
    з бюджетом 1135 25 25
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
    з нарахованих доходів 1140 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 10 620 39 082
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 5 717 277
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 5 717 277
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0



    резервах незароблених премій 1183 0 0
    інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 138 757
Усього за розділом II 1195 180 738 153 083
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття

1200 0 0

Баланс 1300 282 874 220 971

Пасив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4
    I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3 125 3 125
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 30 918 49 297
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 34 043 52 422
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 242 300 110 498
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 35 284
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
    резерв незароблених премій 1533 0 0
    інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 242 300 145 782
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
    товари, роботи, послуги 1615 671 4 874
    розрахунками з бюджетом 1620 575 989
    у тому числі з податку на прибуток 1621 279 699



    розрахунками зі страхування 1625 1 98
    розрахунками з оплати праці 1630 0 405
    одержаними авансами 1635 310 68
    розрахунками з учасниками 1640 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
    страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 715 1 160
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 4 259 15 173
Усього за розділом IІІ 1695 6 531 22 767
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 0 0

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 282 874 220 971

Керівник Кравчута Вiталiй Анатолiйович

Головний бухгалтер

КОДИ

Дата 01.01.2019

Підприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ 
ПЛЮС"

за ЄДРПОУ 34410930

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік
Форма №2

І. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)

2000 498 003 473 912

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій

2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 472 742 ) ( 435 816 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
    прибуток

2090 25 261 38 096

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань

2105 0 0



Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1 904 3 608
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 14 042 ) ( 6 346 )
Витрати на збут 2150 ( 28 648 ) ( 16 953 )
Інші операційні витрати 2180 ( 3 837 ) ( 753 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 0 0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток

2190 0 17 652

    збиток 2195 ( 19 362 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 63 262 58 819
Інші доходи 2240 34 433 35 526
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 50 406 ) ( 75 990 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 4 915 ) ( 8 004 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290 23 012 28 003

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -4 020 -4 838
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
    прибуток

2350 18 992 23 165

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. Сукупний дохід

Стаття
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом

2455 ( 0 ) ( 0 )

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0



Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 18 992 23 165
III. Елементи операційних витрат

Назва статті
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 834 829
Витрати на оплату праці 2505 20 116 7 409
Відрахування на соціальні заходи 2510 4 191 1 401
Амортизація 2515 1 169 819
Інші операційні витрати 2520 20 213 30 130
Разом 2550 46 523 40 588

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

2615 0,000000 0,000000

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00

Керівник Кравчута Вiталiй Анатолiйович

Головний бухгалтер

КОДИ

Дата 01.01.2019

Підприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ 
ПЛЮС"

за ЄДРПОУ 34410930

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття
Код

рядка
За звітний

період
За аналогічний

період
попереднього

року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 629 778 618 279
Повернення податків і зборів 3005 0 0
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0



Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 134 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025 0 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 30 282 17 815
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 381 787 ) ( 450 530 )
Праці 3105 ( 15 317 ) ( 5 579 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4 205 ) ( 1 600 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 13 701 ) ( 14 527 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 2 890 ) ( 5 485 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість

3117 ( 4 958 ) ( 5 223 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів

3118 ( 5 853 ) ( 0 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1 601 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами

3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 79 901 ) ( 16 335 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 163 682 147 523
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій 3200 51 333 0
    необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
    відсотків 3215 36 0
    дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0
Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій 3255 ( 15 271 ) ( 0 )
    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 54 390 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -18 292 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0



Отримання позик 3305 29 795 107 800
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 0 0
Витрачання  на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 131 800 ) ( 176 529 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 48 825 ) ( 74 333 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -150 830 -143 062
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -5 440 4 461
Залишок коштів на початок року 3405 5 717 1 256
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 277 5 717

Керівник Кравчута Вiталiй Анатолiйович

Головний бухгалтер

КОДИ

Дата 01.01.2019

Підприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ 
ПЛЮС"

за ЄДРПОУ 34410930

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2018 рік

Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття
Код

рядка
За звітний період За аналогічний період

попереднього року
надход-
ження

видаток надход-
ження

видаток

1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті 
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування

3500 0 0 0 0

Коригування на: 
    амортизацію необоротних активів

3505 0 Х 0 Х

    збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
    збиток (прибуток) від нереалізованих
курсових різниць

3515 0 0 0 0

    збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших не грошових 

3520 0 0 0 0



операцій
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю, та дохід 
(витрати) від первісного визнання

3522 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, утримуваних для 
продажу та груп вибуття

3523 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів 

3526 0 0 0 0

Фінансові витрати 3540 Х 0 Х 0
Зменшення (збільшення) оборотних 
активів 

3550 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних 
біологічних активів 

3552 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) дебіторської 
заборгованості за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

3553 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської заборгованості 

3554 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних 
зобов'язань 

3560 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за товари,
роботи, послуги 

3561 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов'язань 

3567 0 0 0 0

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності

3195 0 0 0 0

II. Рух коштів у результаті 
інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 3200 0 X 0 X



    фінансових інвестицій 
    необоротних активів 3205 0 Х 0 Х
Надходження від отриманих: 
    відсотків  

3215 0 Х 0 Х

    дивідендів 3220 0 Х 0 Х
Надходження від деривативів 3225 0 Х 0 Х
Надходження від погашення позик 3230 0 Х 0 Х
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці 

3235 0 Х 0 Х

Інші надходження 3250 0 Х 0 Х
Витрачання  на придбання: фінансових 
    інвестицій 

3255 X 0 X 0

    необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці  

3280 X 0 X 0

Інші платежі  3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 

3295 0 0 0 0

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності
Надходження від: 
    Власного капіталу 

3300 0 Х 0 Х

    Отримання позик 3305 0 Х 0 Х
Надходження від продажу частки в 
дочірньому підприємстві 

3310 0 Х 0 Х

Інші надходження 3340 0 Х 0 Х
Витрачання на: 
    Викуп власних акцій 

3345 Х 0 X 0

    Погашення позик 3350 Х 0 X 0
    Сплату дивідендів  3355 Х 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 Х 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди 

3365 Х 0 X 0

Витрачання на придбання частки в 
дочірньому підприємстві 

3370 Х 0 X 0

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 

3375 Х 0 X 0

Інші платежі 3390 Х 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 

3395 0 0 0 0

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період  

3400 0 0 0 0

Залишок коштів на початок року 3405 0 Х 0 Х
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410 0 0 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Керівник Кравчута Вiталiй Анатолiйович



Головний бухгалтер

Підприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"

Звіт про власний капітал
За 2018 рік
Форма №4

Стаття Код рядка
Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

Нерозподіл
ений

прибуток
(непокрити
й збиток)

Неоплачений

1 2 3 4 5 6 7
Залишок на початок року 4000 3 125 0 0 0 30 918
Коригування:
Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 -613
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 3 125 0 0 0 30 305

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 0 0 0 0 18 992

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 

4111 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів 

4112 0 0 0 0 0

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств 

4114 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 

4200 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу  

4205 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства 

4215 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів 

4220 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення 

4225 0 0 0 0 0



Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  

4260 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених 
акцій 

4265 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених 
акцій 

4270 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві 

4291 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі  4295 0 0 0 0 18 992
Залишок на кінець року 4300 3 125 0 0 0 49 297

Керівник Кравчута Вiталiй Анатолiйович

Головний бухгалтер





XV. Відомості про аудиторський звіт
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця)
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-

96" ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - фізичної особи)

23909055

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

61000, Харкiвська обл., мiсто
Харкiв, ВУЛИЦЯ КЛОЧКIВСЬКА,

будинок 111А
4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності

№1374

5 Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності)

номер: №0495 Рiшення АПУ
№302/4, дата: 30.10.2014

6 Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

з 01.01.2018 по 31.12.2018

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 
від висловлення думки)

02 - із застереженням

8 Пояснювальний параграф (за наявності)
9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 03/04-1, дата: 03.04.2019
10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 03.04.2019, дата

закінчення: 22.04.2019
11 Дата аудиторського звіту 22.04.2019
12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн
50 000,00

13 Текст аудиторського звіту
Учасникам та керiвним посадовим особам ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС",
НАЦКОМФIНПОСЛУГ та НКЦПФР Учасникам та керiвним посадовим особам ТОВ 
"КУА "АТЛАНТА",
 НКЦПФР



АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)

м. Київ                       22 квiтня 2019 р.

щодо фiнансової звiтностi 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"АВТОКРЕДИТ ПЛЮС", 
код ЄДРПОУ 34410930, 
що зареєстроване за адресою: 

49126, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ПРОСПЕКТ ПРАЦI, будинок 2 Т,
станом на 31.12.2018

I. ЗВIТ ЩОДО  ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Аудиторський висновок
(Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"АВТОКРЕДИТ ПЛЮС", 
станом на 31.12.2018 р. за 2018 р.  



Адресат 

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС", фiнансова звiтнiсть якого 
перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї, що здiйснює 
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг (далi - Комiсiя), та Нацiональної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi - Комiсiя), та оприлюднення фiнансової 
iнформацiї Товариством.

Вступний параграф

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" (далi - 
Товариство), зареєстроване  вiдповiдно до Законiв України <Про акцiонернi товариства> вiд 
17.09.2008 № 514-VI, з наступними змiнами та доповненнями, <Про фiнансовi послуги та 
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг> вiд 12.07.2001 року №2664-III з 
наступними змiнами та доповненнями, Закону України "Про  державне  регулювання  ринку  
цiнних паперiв  в  Українi" вiд 30.10.1996 року № 448/96-ВР з наступними змiнами та 
доповненнями,  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 
3480-IV з наступними змiнами та доповненнями  та iнших законодавчих актiв.

Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в банках, печатки та 
штампи зi своїм найменуванням.
У своїй дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, iншими внутрiшнiми 
нормативними документами, рiшеннями.
Станом на 31.12.2018 року вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства немає.
Основнi вiдомостi про Товариство
Повна назва Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
Скорочена назва Товариства ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
Органiзацiйно-правова форма Товариства ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Ознака особи Юридична
Форма власностi Приватна
Код за ЄДРПОУ 34410930
Мiсцезнаходження: 49126, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ПРОСПЕКТ ПРАЦI, 



будинок 2 Т
Дата державної реєстрацiї 14.06.2006 року
Лiцензiя

Розпорядження Комiсiї вiд 16.05.2017 № 1672. 
Надання послуг з фiнансового лiзингу. Дата видачi лiцензiї 16.05.2017 року. Початок дiї з 
16.05.2017 року - безстрокова. 
Номер запису в ЄДР 1 224 102 0000 027318
Основнi види дiяльностi КВЕД: Код КВЕД 45.11 Торгiвля автомобiлями та легковими 
автотранспортними засобами (основний);
Код КВЕД 45.19 Торгiвля iншими автотранспортними засобами;
Код КВЕД 47.43 Роздрiбна торгiвля в спецiалiзованих магазинах електронною апаратурою 
побутового призначення для приймання, запису, вiдтворення звуку й зображення;
Код КВЕД 64.91 Фiнансовий лiзинг;
Код КВЕД 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного 
забезпечення), н. в. i. у.;
Код КВЕД 68.31 Агентства нерухомостi
Дата внесення останнiх змiн до Статуту Затверджено загальними зборами учасникiв 
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <АВТОКРЕДИТ ПЛЮС> вiд 08 листопада 2018 
року  Протокол №0811/2018
Учасники/Засновник Товариства - КРАВЧУТА ВIТАЛIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ
Адреса засновника: 49107, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, Шевченкiвський район, 
ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА ПУШКIНА, будинок 26, квартира 143. Розмiр внеску до статутного 
фонду (грн.): 312.49;
- НОРВАЛК ВЕНЧУРIЗ ЛТД
Адреса засновника: 0, 60 МАРКЕТ СКВЕР, БЕЛIЗ СIТI, БЕЛIЗ. Розмiр внеску до статутного 
фонду (грн.): 3124612.94
Керiвник, кiлькiсть працiвникiв Керiвник - Кравчута Вiталiй Анатолiйович
Середня кiлькiсть працiвникiв - 105 особи

Масштаб перевiрки:      
Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства складену за Мiжнародними 
стандартами фiнансової звiтностi, а саме:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) Форма № 1 станом на 31.12.2018 року;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) Форма № 2 станом на 
31.12.2018 року;
- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) станом на 31.12.2018 



року;
- Звiт про власний капiтал (Форма № 4) станом на 31.12.2018 року;
- Примiтки до рiчної  фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року;
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 фiнансовий рiк є звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ). 
Фiнансова звiтнiсть складена на основi принципу справедливої вартостi, крiм тих, 
справедливу вартiсть яких неможливо оцiнити достовiрно. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає 
поточну оцiнку управлiнського персоналу Товариства.
Аудиторський висновок було пiдготовлено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю 
якостi, аудиту, огляду iншого надання впевненостi та супутнiх послуг а також вимог 
Нацкомфiнпослуг та НКЦПФР, дiючих до такого висновку станом на дату його формування та
iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку.
Дiйсна перевiрка, проводилася у вiдповiдностi з вимогами Закону України <Про фiнансовi 
послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг> вiд 12.07.2001 року №2664-III з 
наступними змiнами та доповненнями,  Закону України "Про  державне  регулювання  ринку  
цiнних паперiв  в  Українi" вiд 30.10.1996 року № 448/96-ВР з наступними змiнами та 
доповненнями,  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 
3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Закону України "Про аудит фiнансової 
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змiнами та 
доповненнями, <Про акцiонернi товариства> вiд 17.09.2008 № 514-VI, з наступними змiнами 
та доповненнями та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi 
нацiональних, якi використовуються пiд час аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi 
Товариства i перевiрок на вiдповiднiсть. Цi стандарти вимагають, щоб планування i 
проведення аудиту було спрямовано на одержання розумних доказiв вiдсутностi суттєвих 
перекручень i помилок у фiнансовiй звiтностi Товариства.
Аудитори керувалися законодавством України у сферi господарської дiяльностi та 
оподаткування, встановленим порядком ведення бухгалтерського облiку i складання 
фiнансової звiтностi, мiжнародними стандартами аудиту, використовували як загальнонауковi 
методичнi прийоми аудиторського контролю (моделювання, абстрагування та iн.) так i власнi 
методичнi прийоми (документальнi, розрахунково-методичнi узагальнення результатiв 
аудиту). Перевiрка проводилась вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю 
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема Мiжнародних 
стандартiв аудиту 700, 701, 705, 720. Перевiркою передбачалось та планувалось, в рамках 
обмежень, встановлених договором, щодо обсягу, строкiв перевiрки, та з урахуванням розмiру
суттєвостi помилок з метою отримання достатньої iнформацiї про вiдсутнiсть або наявнiсть 



суттєвих помилок у перевiренiй фiнансовiй звiтностi та задля складання висновку про ступiнь 
достовiрностi фiнансової звiтностi  та надання оцiнки реального фiнансового стану об'єкта 
перевiрки. Пiд час аудиту проводилось дослiдження, шляхом тестування доказiв щодо об?
рунтування сум чи iншої iнформацiї, розкритої у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка 
вiдповiдностi застосованих принципiв облiку та звiтностi в Українi, чинних протягом перiоду 
перевiрки.
Використовуючи загальнонауковi та специфiчнi методичнi прийоми, були перевiренi данi, за 
якими була складена перевiрена звiтнiсть. Пiд час перевiрки були дослiдженi бухгалтерськi 
принципи оцiнки матерiальних статей балансу, що застосованi на об'єктi перевiрки: оцiнка 
оборотних i необоротних активiв, методи амортизацiї основних засобiв, тощо. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої 
думки.

Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики

Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо
вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом 
тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а 
також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо 
органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ), та Облiкової полiтики ТОВ <АВТОКРЕДИТ ПЛЮС>. 
Фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
Товариства за станом на кiнець останнього дня звiтного року. 
Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi ТОВ <АВТОКРЕДИТ ПЛЮС>, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв
в цiлому. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, 
що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на 
суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. 
Аудитор при проведеннi аудиторської перевiрки виходив з того, що данi та iнформацiя, якi 
наданi в первинних документах, є достовiрними та такими, якi вiдповiдають сутi здiйснених 
господарських операцiй.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть



Управлiнський персонал ТОВ <АВТОКРЕДИТ ПЛЮС>, в особi вiдповiдальних посадових 
осiб, несе вiдповiдальнiсть, зазначену у параграфi 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з 
аудиту":
- за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2018 рiк, вiдповiдно до Закону 
України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> вiд 16.07.1999 року № 
996-XIV з наступними змiнами та доповненнями; Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi;
- за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб 
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок 
шахрайства або помилки;
- за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та 
iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з 
фiнансовою звiтнiстю;
- за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 
дiяльностi Товариства на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi Товариства у 
вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 <Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення 
аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту>.
Вiдповiдальна особа  несе вiдповiдальнiсть  також за:
- початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку;
- правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та 
господарських фактiв;
- доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв;
- методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку;
- управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю.
Для проведення аудиторської перевiрки за 2018 р., вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
аудиту МСА 700 <Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi>, МСА 
705 <Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора>, МСА 706 <Пояснювальнi параграфи 
та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора>, були наданi наступнi документи:
1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2018 року;
2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) станом на 
31.12.2018 року;
3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) станом на 31.12.2018 
року;
4. Звiт про власний капiтал (Форма № 4) станом на 31.12.2018 року;
5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк;
6. Статутнi, реєстрацiйнi документи;



7. Протоколи, накази;
8. Первиннi та зведенi документи бухгалтерського облiку.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та 
припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй 
звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом
звiтного перiоду.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 
звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 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 застосовано, 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

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 
результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних 
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг 
(далi - МСА), зокрема, до МСА 700 <Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової 
звiтностi>, МСА 705 <Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора>, МСА 706 
<Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора>, МСА 
720   <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстить перевiрену 
аудитором фiнансову звiтнiсть, МСА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується 
шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi>.
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують 
нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої 
впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. 
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття 
iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського 
облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ТОВ 



<АВТОКРЕДИТ ПЛЮС>, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Вибiр 
процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень 
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. 
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть 
облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової 
звiтностi.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової 
звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта 
господарювання.
Перевiрка проводилась вiдповiдно до статтi 10 Закону України <Про аудит фiнансової 
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> вiд 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змiнами та
доповненнями, <Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг> 
вiд 12.07.2001 року №2664-III з наступними змiнами та доповненнями,  Закону України "Про  
державне  регулювання  ринку  цiнних паперiв  в  Українi" вiд 30.10.1996 року № 448/96-ВР з 
наступними змiнами та доповненнями,  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
вiд 23.02.2006 року № 3480-IV з наступними змiнами та доповненнями, Мiжнародних  
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, 
виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), 
затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 26.01.2017 року 
№338/8  (надалi - МСА), з урахуванням  iнших нормативних актiв, що регулюють дiяльнiсть 
учасникiв Фондового ринку.  
Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ТОВ 
<АВТОКРЕДИТ ПЛЮС>, також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. 
Перевiркою не розглядалося питання правильностi сплати податкiв, зборiв, обов'язкових 
платежiв.
Отриманi аудиторськi докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та вiдповiдну 
основу для висловлення аудиторської думки.
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 
мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 
що мiстить нашу думку. Об?рунтована 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 об?рунтовано 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 не виявлення 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 об?рунтованiсть 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 продовжити безперервну 
дiяльнiсть суб'єкта перевiрки. 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 ?рунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. 
 - 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 об?рунтовано 
вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, 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. 

Висловлення думки

Думка iз застереженням 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ТОВ <АВТОКРЕДИТ ПЛЮС>, що складається з 
Балансу (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2018 року; Звiту про 
фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) станом на 31.12.2018 року; Звiту 
про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) станом на 31.12.2018 року; Звiту 
про власний капiтал (Форма № 4) станом на 31.12.2018 року; Примiток до рiчної фiнансової 
звiтностi за 2018 рiк.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у роздiлi <Основа для 
думки iз застереженням> нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає 
достовiрно, в усiх суттєвих аспектах (або надає правдиву та неупереджену iнформацiю про) 
фiнансовий стан ТОВ <АВТОКРЕДИТ ПЛЮС> на 31 грудня 2018 року, та її фiнансовi 
результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Основа для думки iз застереженням 

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого 
аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитори не виключають, що подальшою  
податковою перевiркою можуть бути виявленi незначнi викривлення. 
В Українi вiдбуваються полiтичнi i економiчнi змiни, якi надавали i можуть продовжувати 
впливати на дiяльнiсть пiдприємств, що працюють в даних умовах. Негативнi явища, якi  
вiдбуваються в Українi, а саме полiтична нестабiльнiсть, падiння ВВП та високий рiвень 
iнфляцiї, коливання, погiршення iнвестицiйного клiмату безумовно впливають на дiяльнiсть 
Товариства та його прибутковiсть.
Дана  рiчна фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi б могли мати мiсце, якби 
Товариство не в змозi  продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому.
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 етичними вимогами, застосовними в до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також 
виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми провели аудит вiдповiдно до 



Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi 
докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, як, на наше професiйне судження, були значущими пiд 
час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в 
контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї, при
цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Iнша iнформацiя (питання)

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 ознайомлення з iншою iнформацiєю 
та при цьому розгляд iснування суттєвої невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю i 
фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша 
iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами
роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми 
зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б 
включити до звiту.

II. ЗВIТ  ПРО IНШI  ПРАВОВI ТА РЕГУЛЯТОРНI  ВИМОГИ

Вiдомостi щодо дiяльностi. Розкриття iнформацiї про стан бухгалтерського облiку та 
фiнансової звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2018 року в усiх суттєвих аспектах достовiрно
та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2018 року згiдно з 
нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує Концептуальну основу за 
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Аудиторською перевiркою було охоплено повний 
пакет фiнансової звiтностi, складенi станом на 31.12.2018 року.
На Товариствi фiнансова звiтнiсть складалась протягом 2018 року своєчасно та 
представлялась до вiдповiдних контролюючих органiв.
Бухгалтерський облiк Товариства ведеться на паперових носiях, а також з використанням 



комп'ютерної технiки та програмного забезпечення 1С-бухгалтерiя.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2018 рiк своєчасно складена та подана до вiдповiдних 
державних органiв управлiння у повному обсязi. В цiлому методологiя та органiзацiя 
бухгалтерського облiку у Товариствi вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства
та прийнятої Товариством облiкової полiтики за 2018 рiк Аудиторською перевiркою 
пiдтверджено, що бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2018  року вiвся в цiлому у 
вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 
Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 року з наступними змiнами та доповненнями, вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв 
бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та
органiзацiй", затвердженої Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 року № 291 з наступними 
змiнами та доповненнями та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї облiку. 
Порушень облiку не виявлено.

Розкриття iнформацiї щодо облiку необоротних активiв

На думку аудиторiв, облiк  необоротних активiв Товариства, вiдповiдає чинному 
законодавству України, а саме згiдно обранiй концептуальнiй основi, Iнструкцiї про 
застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i 
господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй вiд 30.11.1999 року № 291. Порушень в 
облiку необоротних активiв не виявлено. За перевiрений перiод незалежною аудиторською 
перевiркою встановлено, що необоротнi активи ТОВ <АВТОКРЕДИТ ПЛЮС>  складають 67 
888 тис. грн станом на 31.12.2018 року, у т.ч. нематерiальнi активи за залишковою вартiстю 
станом на 31.12.2018 року - 401 тис. грн, первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 
31.12.2018 року - 516 тис. грн, накопичена амортизацiя станом на 31.12.2018 року - 115 тис. 
грн, незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2018 року - 155 тис. грн, основнi засоби
за залишковою вартiстю станом на 31.12.2018 року - 1 399 тис. грн, первiсна вартiсть основних
засобiв станом на 31.12.2018 року - 3 314 тис. грн, знос станом на 31.12.2018 року 1 915 тис. 
грн. 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2018 року - 61 022 тис. грн.
Вiдстроченi податковi активи станом на 31.12.2018 року - 4 911 тис. грн.
Iншi необоротнi активи станом на 31.12.2018 року - вiдсутнi. Зауважень до облiку не виявлено.

Розкриття iнформацiї щодо облiку дебiторської заборгованостi

Аудит даних дебiторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2018 р. свiдчить, що облiк 



дебiторської заборгованостi, ведеться згiдно чинного законодавства України. Облiк 
дебiторської заборгованостi вiвся згiдно з обраною концептуальною основою. Проведена 
Товариством iнвентаризацiя була проведена вiрно згiдно з чинним законодавством 
"Положення про iнвентаризацiю активiв та зобов'язань" вiд 02.09.2014 року № 879 з 
наступними змiнами та доповненнями. Таким чином аудитор пiдтверджує, що станом на 
31.12.2018 року дебiторська заборгованiсть становить - 116 555 тис. грн, а саме: дебiторська 
заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги - 72 620 тис. грн, дебiторська 
заборгованiсть за: виданими авансами - 4 828 тис. грн, з бюджетом - 25 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 39 082 тис. грн. Зауважень до облiку не виявлено.

Грошовi кошти. Касовi та банкiвськi операцiї. Облiк розрахункiв

Облiк касових та банкiвських операцiй Товариства, вiдповiдає чинному законодавству 
України. Порушень в облiку валютних цiнностей не виявлено. За перевiрений перiод облiк 
розрахункiв вiвся з дотриманням дiючих вимог. Залишки коштiв готiвки в касi та залишки на 
розрахунковому рахунку вiдповiдають даним аналiтичного облiку, даним касової книги, та 
даним банкiвських виписок.
Станом на 31.12.2018 року в балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв - 277
тис. грн, рахунки в банках станом на 31.12.2018 року - 277 тис. грн.

Розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнвестицiй

Вiдповiдно до проведеної аудиторської перевiрки даних iнвестицiйної дiяльностi 
Пiдприємства, аудитор пiдтверджує правильнiсть облiку фiнансових iнвестицiй, що станом на 
31.12.2018 року поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства - вiдсутнi. Зауважень до облiку не 
виявлено.

Iншi оборотнi активи.

Станом на 31.12.2018 року оборотнi активи становлять: запаси - 35 494 тис. грн, виробничi 
запаси - 1 381 тис. грн, товари станом на 31.12.2018 року - 34 113 тис. грн. Облiк оборотних 
активiв ведеться вiрно, згiдно чинного законодавства, а саме <Iнструкцiя про застосування 
Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських 
операцiй пiдприємств i органiзацiй> вiд 30.11.1999 року № 291.
 Iншi оборотнi активи Товариства станом на 31.12.2018 року - 757 тис. грн. Зауважень до 
облiку оборотних активiв не виявлено. 



Розкриття iнформацiї про вiдображення зобов'язань i забезпечень у фiнансовiй звiтностi

Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ та Iнструкцiї 
про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку вiд 30.11.99 року № 291. Реальнiсть 
розмiру всiх статей пасиву балансу в частинi зобов'язань станом на 31.12.2018 року, а саме в 
III роздiлi "Поточнi зобов'язання i забезпечення" пiдтверджуються актами звiрки з 
кредиторами та даними iнвентаризацiї, яка проведена згiдно з вимогами чинного 
законодавства України. Фактичнi данi про зобов'язання i забезпечення Товариства  вiрно 
вiдображенi у статтi балансу - довгостроковi кредити банкiв станом на 31.12.2018 року - 110 
498 тис. грн, iншi довгостроковi зобов'язання станом на 31.12.2018 року - 35 284 тис. грн, 
поточна кредиторська заборгованiсть за: товари, роботи, послуги - 4 874 тис. грн, розрахунки з
бюджетом станом на 31.12.2018 року - 989 тис. грн, у тому числi з податку на прибуток станом
на 31.12.2018 року - 699 тис. грн, розрахунками зi страхування станом на 31.12.2018 року - 98 
тис. грн, розрахунками з оплати працi станом на 31.12.2018 року - 405 тис. грн, поточна 
кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2018 року - 68 тис. грн, поточнi забезпечення 
станом на 31.12.2018 року - 1 160 тис. грн.
Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2018 року - 15 173 тис. грн. Зауважень до облiку не 
виявлено. 

Iнформацiя про вiдсутнiсть у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податкiв 
(наявнiсть/вiдсутнiсть податкового боргу) та зборiв

Простроченi зобов'язання щодо сплати податкiв та зборiв не виявлено.

Розкриття iнформацiї про статутний та власний капiтал

Аудиторами пiдтверджується дотримання вимог порядку формування власного капiталу. 
За отриманою редакцiєю Статуту ТОВ <АВТОКРЕДИТ ПЛЮС> вiд 08 листопада 2018 року 
Протокол №0811/2018 статутний капiтал сформовано повнiстю, що становить 3 124 925,43 
(три мiльйона сто двадцять чотири тисячi дев'ятсот двадцять п'ять ) гривень 00 коп.
Станом на 31.12.2018 року статутний капiтал сформовано повнiстю, що становить 3 124 
925,43 (три мiльйона сто двадцять чотири тисячi дев'ятсот двадцять п'ять ) гривень 00 коп.
АКЦIОНЕРИ ЗГIДНО РЕЄСТРУ:
- КРАВЧУТА ВIТАЛIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ. Адреса засновника: 49107, 



Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, Шевченкiвський район, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА 
ПУШКIНА, будинок 26, квартира 143. Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 312.49;
- НОРВАЛК ВЕНЧУРIЗ ЛТД. Адреса засновника: 0, 60 МАРКЕТ СКВЕР, БЕЛIЗ СIТI, 
БЕЛIЗ. Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 3124612.94
Величина статутного капiталу згiдно з установчими документами наступна: 
Зареєстрований статутний капiтал - 3 125 тис. грн;
Сплачений статутний капiтал  - 3 125 тис. грн;
Станом на 31.12.2018 року статутний капiтал Товариства сформовано та сплачено в розмiрi 3 
125 тис.  грн.
Станом на 01.01.2018 р. нерозподiлений прибуток Товариства становив 30 918 тис. грн, 
станом на 31.12.2018 року нерозподiлений прибуток складає 49 297 тис. грн.

Структура власного капiталу Товариства:
Стаття Балансу Код рядка На початок звiтного року, тис грн. На кiнець звiтного року, 
тис грн.
Зареєстрований (пайовий) капiтал 1400 3 125 3 125
Внески до незареєстрованого статутного капiталу 1401 - -
Капiтал у дооцiнках 1405 - -
Додатковий капiтал 1410 - -
Емiсiйний дохiд 1411 - -
Накопиченi курсовi рiзницi 1412 - -
Резервний капiтал 1415 - -
Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) 1420 30 918 49 297
Неоплачений капiтал 1425 - -
Вилучений капiтал 1430 - -
Iншi резерви 1435 - -
Усього 1495 34 043 52 422
На нашу думку, iнформацiя про власний капiтал достовiрно та справедливо вiдображена у 
фiнансовiй звiтностi i вiдповiдає вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв

Балансова вартiсть чистих активiв Товариства (активи за вирахуванням зобов'язань) станом на
31.12.2018 року складають:
Необоротнi активи                                          67 888,0 тис. грн.
Оборотнi активи                                              153 083,0 тис. грн.



    РАЗОМ  активи                                         220 971,0 тис. грн.
Довгостроковi зобов'язання                           145 782, 0 тис. грн.
Поточнi зобов'язання                                      22 767, 0 тис. грн.
    РАЗОМ  зобов'язання                               168 549, 0 тис. грн.
    Чистi активи:
РАЗОМ активи мiнус РАЗОМ зобов'язання   52 422 тис. грн.
Станом на 31.12.2018 року вартiсть чистих активiв складає 52 422 тис. грн. i визначена згiдно 
чинного законодавства.

Аналiз фiнансового стану

Для проведення аналiзу фiнансових показникiв Товариства використано фiнансову звiтнiсть 
станом на 31.12.2018 року, у складi: Балансу (Звiт про фiнансовий стан) Форма № 1, Звiту про 
фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) Форма № 2, Звiту про рух грошових коштiв (за
прямим методом) Форма № 3, Звiту про власний капiтал (Форма № 4), Примiток до фiнансової
звiтностi за 2018 рiк.
Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2018 року та на 31.12.2018 року 
проводилась на пiдставi розрахункiв наступних показникiв:
1.Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К абс.л.) обчислюється як вiдношення грошових засобiв,
їхнiх еквiвалентiв до поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яка 
частина боргiв Товариства може бути сплачена негайно. Орiєнтовне оптимальне значення  
показника (0,25-0,5):
 К абс.л 01.01.2018 р. = 5717/6531= 0,875

К абс.л 31.12.2018 р. = 277/22767= 0,0122
 2. Загальний коефiцiєнт лiквiдностi характеризує достатнiсть обiгових коштiв без урахування 
матерiальних запасiв та затрат для погашення боргiв: 
             Кзаг.лiкв. 01.01.2018 р.= 180738/6531= 27,674 
             Кзаг.лiкв. 31.12.2018 р.= 153083/22767= 6,724
3. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (автономiї) характеризує вiдношення власних та 
прирiвняних до них коштiв до сукупних активiв Товариства:

К авт. 01.01.2018 р.= 34043/282874= 0,120
К авт. 31.12.2018 р.= 52422/220971= 0,237

4. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом розраховується як вiдношення 
залучених коштiв до власних. Оптимальне значення показника: 0,5:1,0:

            К покр. 01.01.2018 р. = 6531/34043= 0,192
             К покр. 31.12.2018 р. = 22767/52422= 0,434



5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується  як вiдношення чистого прибутку до 
середньорiчної вартостi активiв Товариства:

Крент. 31.12.2018 р. = 18992/((282874+220971)/2)= 0,0754
Основнi показники фiнансового стану ТОВ <АВТОКРЕДИТ ПЛЮС> станом  на 01.01.2018 
року та на 31.12.2018 року наведенi в таблицi.
Таблиця 
ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ  ЗНАЧЕННЯ

На 01.01.2018 р. На 31.12.2018 р.
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25:0,5 0,875 0,0122
2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi          >1 27,674 6,724
3.Коефiцiєнт фiнансової  незалежностi (автономiї)               >0,5 0,120 0,237
4. Коефiцiєнт структури капiталу <1 0,192 0,434
5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв Якнайбiльше - 0,0754
Iнформацiя про пов'язаних осiб

Вiдповiдно до вимог МСА 550 <Пов'язанi особи> аудитори звертались до управлiнського 
персоналу  iз запитом щодо надання списку пов'язаних осiб  та, за наявностi таких осiб, 
характеру  операцiй з ними, а також провели достатнi аудиторськi процедури, незалежно вiд 
наданого запиту з метою впевненостi щодо наявностi або вiдсутностi таких операцiй. 

Пов'язанi сторони Вид транзакцiї Оборот за 2018 рiк Станом на 31 грудня 2018 року
Оборот за 2017 рiк Станом на 31 грудня 2017 року

Управлiнський персонал Заробiтна плата Нарахована (780) (14) (844) -
Вiдрядження та пiдзвiт (13) (2) (30) -

Подiї пiсля дати балансу

Аудитори дослiдили iнформацiю про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли 
вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан 
Товариства.
Аудитори не отримали аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво 
викривлена, у зв'язку з вищенаведеною iнформацiю, що розкривається Товариством та 
подається до Нацкомфiнпослуг та НКЦПФР.
Подiєю пiсля звiтної дати визнається факт господарської дiяльностi, який надав iнформацiю 



про ситуацiї на дату фiнансових звiтiв, що можуть потребувати  коригувань або про ситуацiї, 
що виникли пiсля дати складання фiнансової звiтностi, якi можуть потребувати розкриття або 
може вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв або результати дiяльностi 
органiзацiї i який мав мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою пiдписання бухгалтерської 
звiтностi за звiтний рiк (згiдно МСА 560 "Подальшi подiї").
Аудитори пiдтверджують на дату проведення аудиту вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу,  
наявнiсть яких потребує необхiднiсть проведення коригування фiнансової звiтностi.
Нами було також розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний 
сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi 
оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб'єкта господарювання безперервно 
продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 <Безперервнiсть> та визначено, що не  
iснує суттєвої невизначеностi, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi 
можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно 
продовжувати дiяльнiсть. Аудитори дiйшли впевненостi у тому, що загроза безперервностi 
дiяльностi вiдсутня.

Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на 
дiяльнiсть юридичної особи у майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу, зокрема про 
склад i структуру фiнансових iнвестицiй

В ходi аудиторської перевiрки аудиторами не було виявлено iнформацiї про наявнiсть iнших 
фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому.

Iнформацiя про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов'язань, ймовiрнiсть 
визнання яких на балансi є достатньо високою

В ходi аудиторської перевiрки аудиторами факту про наявнiсть та обсяг непередбачених 
активiв/або зобов'язань, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є достатньо високою не 
виявлено. 

Iнформацiя щодо iншої фiнансової звiтностi вiдповiдно до Законiв України та нормативно-
правових актiв Комiсiї

Перевiрка iншої фiнансової iнформацiї проводилась на пiдставi МСА 720 <Вiдповiдальнiсть 
аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову 
звiтнiсть>. Для отримання розумiння наявностi суттєвої невiдповiдностi або викривлення 



фактiв мiж iншою iнформацiєю та перевiреною аудиторами фiнансовою звiтнiстю 
виконувались аудиторами запити до управлiнського персоналу Товариства та аналiтичнi 
процедури. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та 
iншою iнформацiєю не встановлено.

III.IНШI ЕЛЕМЕНТИ

Основнi вiдомостi про аудиторську компанiю:
Повна назва пiдприємства АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ-96" ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Скорочена назва пiдприємства АФ "АУДИТ-96" ТОВ
Ознака особи Юридична
Код за ЄДРПОУ 23909055
Юридична адреса 61000, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, ВУЛИЦЯ КЛОЧКIВСЬКА, будинок
111А
Свiдоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1374 вiд 
26.01.2001 року, строк дiї з 29.10.2015 року до 29.10.2020 року видане Аудиторською Палатою
України
Свiдоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв Свiдоцтво  про 
вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0495 Рiшення АПУ №302/4 вiд 30.10.2014 видане 
Аудиторською Палатою України

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:
- дата та номер договору на проведення аудиту вiд 03.04.2018 № 03/04-1
- дата початку та дата закiнчення проведення аудиту з 03.04.2019 р. по 22.04.2019 р.

АФ <АУДИТ-96> ТОВ 
Директор                                                            м.п. _____________   Т.М. 
Давиденко АФ <АУДИТ-96> ТОВ                            
(сертифiкат №006583)                                                                      22 квiтня 2019 року


