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19.04.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 19/04/2021-1 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Директор    Кравчута Вiталiй Анатолiйович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 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: +38(067)-635-08-05, 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): Рішення загальних зборів акціонерів від 14.02.2021, 14/02/2021-1 

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

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна 

установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

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

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

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

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

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

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://planetavto.ua/partners/ 19.04.2021 

(URL-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 X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції щодо 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 мають бути 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 емітента 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 такого емітента  

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 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 про вчинення значних правочинів  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про 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 X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду  

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.  Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв емiтента - фiлiали/вiдокремленi структурнi пiдроздiли у емiтента вiдсутнi. Судовi 

справи емiтента - 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. Штрафнi санкцiї емiтента вiдсутнi. Iнформацiя про володiння 

посадовими 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. Скорочене найменування (за наявності) 

 ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" 

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 

  

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 103 

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 "А-БАНК", МФО 307770 

2) IBAN 

 UA923077700000026004010023550 

3) поточний рахунок 

 26004010023550 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299 

5) IBAN 

 UA753052990000026002050002286 
6) поточний рахунок 

 26002050002286 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку дії 

ліцензії (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. 

 



12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 - 

2) Організаційно-правова форма 

 Інші організаційно-правові форми 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Місцезнаходження 

 - 

5) Опис  

 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. 

 

14. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або 

цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

- міжнародне 

рейтингове 

агентство 

Визначення 

рейтингової оцінки 

емітента 30.12.1899 

- 

Опис 
Протягом звiтного перiоду рейтингування емiтента не 

застосовувались. 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 - 

2) Місцезнаходження 

 Країна невизначена, -, - р-н, -, - 

3) Опис 

 Протягом звiтного перiоду емiтент не мав в наявностi фiлiалiв або iнших структурних 

пiдроздiлiв. Iнформацiя у складi рiчної iнформацiї емiтента вiдсутня. 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 932/10549/20 Закарпатський 

апеляцiйний суд 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

Бабидорич Василь 

Iванович 

Iльченко А.В. Визнання винним у дтп , та 

вiдшкодування шкоди 

116000,00 грн. 

Призначено до 

судового 

розгляду 

17.06.2021 

14:30. 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 17.06.2021 14:30. 

2 570/3586/19 Рiвненський 

районний суд 

Рiвненської областi 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

Тарасенко Олена 

Ярославiвна 

- Стягнення з ТОВ "Автокредит 

Плюс" на користь Тарасенко 

Олена Ярославiвна грошових 

коштiв у сумi 50 011 грн. 56 

коп. 

Зобов`язати Тарасенко Олена 

Ярославiвна повернути 

ТОВ"Автокредит Плюс" 

транспортний засiб марки 

BMW, модель 740, 2005 

18/03/2021 

винесено 

рiшення. 

Опис: 

18/03/2021 винесено рiшення. 

3 389/2184/19 Знам'янський 

мiськрайонний суд 

Кiровоградської 

областi 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

Агiнян Арцрунi 

Гриша-Насибович 

- Стягнення заборгованностi за 

договором лiзингу 678683.48  

грн , де: - забогованiсть по 

вiдшкодуванню вартостi 

предмету лiзингу - 71964.74 

грн, 

- прострочена заборгованiсть по 

вартостi предмету лiзингу - 

104954.43 грн; - за 

нарахованими вiдсотками - 

1499.84 грн; - за простроченими 

вiдсотками- 110680.41 грн; - за 

нарахованою комiсiєю - 249.97 

грн; - за простроченою комiсiєю 

-17663.85 грн; - за нарахованою 

пенею - 371670.24 грн. 

Призначено до 

судового 

розгляду 

21.04.2020 

12:00. 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 21.04.2020 12:00. 



4 695/2615/19 Золотонiський 

мiськрайонний суд 

Черкаської областi 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

Сапсай Василь 

Iванович 

- Стягнення заборгованностi за 

договором лiзингу 316428.8 грн 

, де: - забогованiсть по 

вiдшкодуванню вартостi 

предмету лiзингу - 7313.53 грн, 

- прострочена заборгованiсть по 

вартостi предмету лiзингу - 

83905.93 грн;  - за 

нарахованими вiдсотками - 

117.92 грн;  - за простроченими 

вiдсотками- 40995.74 грн; - за 

простроченою комiсiєю 

-7815.34 грн; - за нарахованою 

пенею - 176280.34 грн; 

Призначено до 

судового 

розгляду 

25.05.2021 

10:00. 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 25.05.2021 10:00. 

5 686/8455/19 Хмельницький 

мiськрайонний суд 

Хмельницької 

областi 

Яромчик Валерiй 

Васильович 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

Повне товариство 

"ХН-Ломбард"Балка

нар-Сервiс i 

компанiя 

Про визнання угоди недiйсною 

та витребування майна  

CHRYSLER 300C 

vin-1A8G7E7V97Y547667. 

Призначено до 

судового 

розгляду 

19.03.2021 

15:30 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 19.03.2021 15:30 

6 487/400/20 Заводський 

районний суд м. 

Миколаєва 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

Маєвський Микита 

Володимирович 

- Витребування автомобiля 

Chevrolet Lacetti, 2008 року. 

Винесено 

рiшення 

19.02.2021. 

вiдновлено у 

задоволеннi 

Опис: 

винесено рiшення 19.02.2021. вiдновлено у задоволеннi. 

7 756/3251/18 Оболонський 

районний суд мiста 

Києва 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

Лужеренко Веронiка 

Андрiївна, 

Серветников 

Олександр 

Олександрович, 

Осипенко Анатолiй 

Анатолiйович 

- про визнання недiйсним 

довiреностi, договору 

купiвлi-продажу та 

витребування автомобiля 

Mercedes-Benz, B 170 

Призначено до 

судового 

розгляду 

26.03.2021 

12:00 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 26.03.2021 12:00 

8 201/13023/17 Ленiнський 

районний суд м. 

Запорiжжя 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

Домброський 

Володимир 

Васильович 

- про розiрвання договору 

купiвлi-продажу та стягнення 

збиткiв стягнення суми - 85 

000грн. вартiсть авто, та - 11 

Призначено до 

судового 

розгляду 

26.03.2021 



900грн. збитки. 10:30 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 26.03.2021 10:30 

9 753/7152/18 Касацiйний 

цивiльний суд 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

Абу Румiс Шахер - про розiрвання договору 

купiвлi-продажу та стягнення 

збиткiв у розмiрi вартостi 

автомобiля, що становить 587 

250 грн, а також не отриманi 

доходи, якi планував отримати 

вiд передачi автомобiля в 

лiзинг, в розмiрi 66 946,50 грн 

Передано суддi 

(касацiя) 

Опис: 

Передано суддi (касацiя) 

10 766/9388/19 Херсонський 

мiський суд 

Херсонської областi 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

Гайдулян Сергiй 

Володимирович, 

Плохотнiков 

Олександр 

Володимирович 

- визнання недiйсними 

довiреностi та договору 

купiвлi-продажу 

Призначено до 

судового 

розгляду 

18.03.2021 

15:30 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 18.03.2021 15:30 

11 175/252/18 Соснiвський 

районний суд 

м.Черкаси 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

Леляк Iгор 

Миколайович 

- стягнення заборгованостi 

310321,12 визнати недiйсною 

довiренiсть №3 вiд 17.03.2016р., 

видану вiд iменi ТОВ 

"Автокредит Плюс" ; визнати 

недiйсним договiр 

купiвлi-продажу 

№00720/02/8041/2016 вiд 

29.04.2016р. 

Призначено до 

судового 

розгляду 

23.03.2021 

11:00 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 23.03.2021 11:00 

12 520/4990/18 Касацiйний 

цивiльний суд 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

Гарматний Юрiй 

Миколайович 

Регiональний 

сервiсний центр 

МВС в Черкаськiй 

областi 

Розiрвати договiр 

купiвлi-продажу, укладений мiж 

ТОВ "Автокредит Плюс"  та 

Гарматний Юрiй Миколайович 

шляхом пiдписання заяви про 

приєднання до Договору 

купiвлi-продажу вiд 03.02.2017 

року автомобiля Subaru Legacy, 

2005 року випуску, зi 

скасуванням державної 

реєстрацiї права власностi на 

автомобiль Subaru Legacy, 2005 

Передано суддi 

(касацiя) 



року випуску,на iм`яТОВ 

"Автокредит Плюс". 

Стягнути з Гарматний Юрiй 

Миколайович на користь ТОВ 

"Автокредит Плюс" реальнi 

збитки в розмiрi 200 000 

гривень i збитки у виглядi 

упущеної вигоди в розмiрi 13 

300 гривень. 

Стягнути з Гарматний Юрiй 

Миколайовична користь ТОВ 

"Автокредит Плюс" судовi 

витрати у виглядi судового 

збору в розмiрi 4 961,5 гривень 

за розгляд справи у судi першої 

iнстанцiї i 7 442,25 гривень за 

розгляд справи у судi 

апеляцiйної iнстанцiї та 3 000 

гривень витрати на професiйну 

правничу допомогу. 

Опис: 

Передано суддi (касацiя) 

13 205/7254/18 Касацiйний 

цивiльний суд 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

Скиба Андрiй 

Васильович 

- про визнання недiйсними 

довiреностi, договору комiсiї, 

договору купiвлi-продажу та 

витребування автомобiлю Skoda 

Oktavia A5 

TMBCA41Z9CB158988 

Передано суддi 

(касацiя) 

Опис: 

Передано суддi (касацiя) 

14 664/1959/18 Цюрупинський 

районний суд 

Херсонської областi 

Гуцалюк Олександр 

Володимирович 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- Про захист прав споживача; 

визнання неукладеною та 

такою, що не породжує для 

сторiн прав та обов'язкiв умови 

( пункт ) 4.8 договору про 

надання фiнансового лiзингу, 

що розмiщений на офiцiйному 

веб - сайтi компанiї 

www.planetavto.com.ua 

Призначено до 

судового 

розгляду 

02.03.2021 

10:45 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 02.03.2021 10:45 

15 758/3013/19 Подiльський 

районний суд мiста 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- АТ "УкрСиббанк", 

Богданов Вадим 

зняття обтяження з автомобiля Призначено до 

судового 



Києва Вiкторович, ДП 

"Iнформацiйний 

центр Мiнiстерства 

юстицiї України" 

розгляду 

11.06.2020 

17:00 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 11.06.2020 17:00 

16 201/270/19 Днiпровський 

апеляцiйний суд 

Лапчинський 

Володимир 

Михайлович 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- Стягнути з ТОВ "Автокредит 

Плюс" 105 190, 56 грн..+ 

судовий збiр в розмiрi 1921,00 

грн. 

Розглянуто: 

Рiшення 

набрало 

законної сили 

12.03.2021 

Опис: 

Розглянуто: . Рiшення набрало законної сили 12.03.2021 

17 753/17467/18 Дарницький 

районний суд мiста 

Києва 

Лапицький Андрiй 

Петрович 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- повернення сплачених коштiв  

в сумi 142 605,65 грн. 

Розглянуто у 

апеляцiйнiй 

iнстанцiї 

Опис: 

Розглянуто у апеляцiйнiй iнстанцiї 

18 638/13868/19 Дзержинський 

районний суд 

м.Харкова 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

Маковец Виктория 

Петровна 

- Стягнути з вiдповiдача суму 

заборгованостi за договором 

фiнансового лiзингу № 

НА00А!0000631960 вiд 

09.12.2014 у розмiрi 222397,33 

грн 

Призначено до 

судового 

розгляду 

23.02.2021 

15:30 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 23.02.2021 15:30 

19 553/2376/19 Ленiнський 

районний суд м. 

Полтави 

Крюкова Олена 

Олександрiвна 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- Про визнання публiчного 

договору фiнансового лiзингу 

недiйсним та повернення 

грошових коштiв у сумi - 

63220,00 грн. 

Призначено до 

судового 

розгляду 

26.03.2021 

13:30 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 26.03.2021 13:30 

20 464/1642/20 Сихiвський 

районний суд м. 

Львова 

IВАНИЧКО 

АНДРIЙ 

ЯРОСЛАВОВИЧ 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- Про розiрвання договору, 

вiдшкодування збиткiв 542 

302,02 та моральної шкоди у 

суммi 20000,00 грн. 

Призначено до 

судового 

розгляду 

23.04.2021 

09:30 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 23.04.2021 09:30 

21 466/3430/20 Шевченкiвський 

районний суд 

м.Львова 

Тимрук Василь 

Степанович 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- про зобов`язання припинити 

нарахування  вiдсоткiв за 

договором фiнансового лiзингу 

Призначено до 

судового 

розгляду 



APMK000000000041533 та 

здiйснити перерахунок платежiв 

12.04.2021 

14:00 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 12.04.2021 14:00 

22 201/15249/17 Жовтневий 

районний суд 

м.Днiпропетровська 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

Iгнатюк Олександр 

Анатолiйович 

 про розiрвання договору 

купiвлi-продажу та стягнення 

збиткiв 135000 грн., упущену 

вигоду у розмiрi 102 600 

Призначено до 

судового 

розгляду 

24.03.2021 

16:00 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 24.03.2021 16:00 

23 211/1884/20 Днiпровський 

апеляцiйний суд 

Дамчук Олена 

Сергiївна 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- про захист прав споживача, 

визнання недiйсним договору 

фiнансового лiзiнгу та 

стягнення грошових коштiв в 

сумi 160110,44 грн. 

Розглянуто у 

апеляцiйнiй 

iнстанцiї, 

скасовано 

16.03.2021 

Опис: 

Розглянуто у апеляцiйнiй iнстанцiї, скасовано 16.03.2021 

24 309/1160/20 Закарпатський 

апеляцiйний суд 

Кривенко Антон 

Миколайович 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- Про визнання публiчного 

договору про надання 

фiнансового лiзингу недiйсним 

та стягнення коштiв,  Стягнути 

з ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" 

45 900,00 гривень.  

Розглянуто: 

Рiшення 

набрало 

законної сили 

15.03.2021 

Опис: 

Розглянуто: Рiшення набрало законної сили 15.03.2021 

25 664/1441/20 Цюрупинський 

районний суд 

Херсонської областi 

Iванов Олександр 

Федорович 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- Про захист прав споживача , 

про застосування недiйсностi i 

нiкчемного правочину  

стягнення 282380,00 грн. 

Призначено до 

судового 

розгляду 

25.05.2021 

11:00 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 25.05.2021 11:00 

26 201/5736/20 Днiпровський 

апеляцiйний суд 

Башмаков М.I. ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- Стягнути з Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Автокредит плюс" сплаченi 

грошовi кошти згiдно 

публiчного договору № 

АВН0А!0000015 вiд 06.06.2017 

про надання фiнансового 

лiзингу в сумi 343 720,00 грн.+ 

витрати на правничу допомогу 

у розмiрi 12000,00 грн.+ 

Розглянуто: 

Рiшення 

набрало 

законної сили 

17.03.2021 



судовий збiр 840, 80 грн. 

Опис: 

Розглянуто: Рiшення набрало законної сили 17.03.2021 

27 766/11189/20 Херсонський 

мiський суд 

Херсонської областi 

БЄЛОВ ОЛЕКСIЙ 

ВОЛОДИМИРОВИ

Ч 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- Захист прав споживачiв , 

стягнути  285 550,00 грн. 

вiдкрито 

провадження 

Опис: 

вiдкрито провадження 

28 457/970/20 Трускавецький 

мiський суд 

Львiвської областi 

Кравець Борис 

Степанович 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- позивач просить стягнути з 

вiдповiдача 193502,00 грн. 

Призначено 

склад суд 

Опис: 

Призначено склад суд 

29 296/5712/20 Корольовський 

районний суд м. 

Житомира 

Погосян Михайло 

Ваграмович 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- стягнення коштiв 90700, 00 грн 

+ 17 070,00 правової допомоги. 

Призначено до 

судового 

розгляду 

09.02.2021 

09:30 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 09.02.2021 09:30 

30 489/3957/20 Ленiнський 

районний суд м. 

Миколаєва 

Дубогрiй Сергiй 

Сергiйович 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- стягнення коштiв 149192,00 грн Призначено до 

судового 

розгляду 

06.04.2021 

09:00 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 06.04.2021 09:00 

31 213/3937/20 Iнгулецький 

районний суд 

м.Кривого Рогу 

Грищиня Iрина 

Валентинiвна 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- про визнання договору 

недiйсним та стягення коштiв у 

сумi 387747,00 грн 

Призначено до 

судового 

розгляду 

11.05.2021 

11:00 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 11.05.2021 11:00 

32 344/3333/20 Iвано-Франкiвський 

апеляцiйний суд 

Росновська Мар'яна 

Павлiвна 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- про стягнення коштiв за 

недiйсним договором у сумi 

103425,00 грн. 

Передано суддi 

(касацiя) 

Опис: 

Передано суддi (касацiя) 

33 161/18300/20 Луцький 

мiськрайонний суд 

Волинської областi 

Гаврилюк Вiта 

Василiвна 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- захист прав споживачiв та 

зобов'язання вчинити дiї 

зробити перерахунок 

Призначено до 

судового 

розгляду 



щомiсячних платежiв 19.04.2021 

10:00 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 19.04.2021 10:00 

34 468/111/21-ц Баштанський 

районний суд 

Миколаївської 

областi 

Музичук Олег 

Володимирович 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- Стягнути з ТОВ "Автокредит 

Плюс" на користь Музичук 

Олег Володимирович 91275,11 

копiйок в рахунок повернення 

коштiв, внесених за договором 

фiнансового лiзингу вiд 

01.10.2018 року 

№APNK000000000043911. 

Розглянуто: 

заяву 

задоволено 

частково 

Опис: 

Розглянуто: заяву задоволено частково 

35 490/5674/19 Центральний 

районний суд м. 

Миколаєва 

Автокредит Плюс Малецька Тетяна 

Iванiвна 

- стягнення заборгованостi 70 

159, 07 грн. по вiдшкодуванню 

вартостi предмету лiзингу 

11587,67 грн 

прострочена заборгованiсть по  

вартостi предмету лiзингу 18 

658,42 грн; за нарахованими 

вiдсотками 

178,59 грн за простроченими 

вiдсотками 8297,36 грн; за 

нарахованою комiсiєю  496,60 

грн 

за простроченою комiсiєю  

8297,36 грн за нарахованою 

пенею  

12707,47 грн; за нарахованими 

штрафами 9935,60 грн. 

Призначено до 

судового 

розгляду 

11.05.2021 

17:00 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 11.05.2021 17:00 

36 750/1163/20 Чернiгiвський 

апеляцiйний суд 

Белiченко Вiктор 

Леонiдович 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- про стягнення з вiдповiдача 

377700,00 грн, сплачених  на 

пiдставi нiкчемного правочину 

вiд 15.05.2018, та судових  

витрат у суму 11408,00 грн. 

Призначено до 

судового 

розгляду 

12.04.2021 

16:00 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 12.04.2021 16:00 

37 521/9603/19 Малиновський 

районний суд 

м.Одеси 

Заболотний Вiктор 

Володимирович 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- про застосування наслiдкiв 

недiйсностi нiкчемного 

правочину  та стягнення коштiв 

Розглянуто: 

заяву 

задоволено 



123 000,00 грн. та  моральну 

шкоду у сумi 50 000,00 грн. 

частково , 

подача 

апеляцiйної 

скарги 

Опис: 

Розглянуто: заяву задоволено частково , подача апеляцiйної скарги 

38 389/563/20 Знам'янський 

мiськрайонний суд 

Кiровоградської 

областi 

Агiнян Арцрунi 

Гриша-Насибович 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- про ввизнання договору 

фiнансового лiзингу недiйсним 

та повернення отриманої  за 

договором суми - 225108,60 грн. 

Призначено до 

судового 

розгляду 

06.04.2021 

15:30 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 06.04.2021 15:30 

39 344/4562/20 Iвано-Франкiвський 

мiський суд 

Iвано-Франкiвської 

областi 

Веркалець Iрина 

Олегiвна 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- про встановлення нiкчемностi 

правочину та застосування 

наслiдкiв недiйсностi 

нiкчемностi правочину 

стягнення суми - 262427,91 грн. 

Призначено до 

судового 

розгляду 

07.04.2021 

11:00 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 07.04.2021 11:00 

40 523/11722/20 Суворовський 

районний суд 

м.Одеси 

Туранський Денис 

Тадеушович 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- стягнення коштiв 221922,00 грн  

+ суд витрати 12672,00 грн. 

Призначено до 

судового 

розгляду 

31.03.2021 

10:00 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 31.03.2021 10:00 

41 711/520/21 Приднiпровський 

районний суд 

м.Черкаси 

Бiвол Аурiка 

Костянтинiвна 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- визнання договору недiйсним та 

стягнення суми - 227403,00 грн. 

Призначено до 

судового 

розгляду 

14.04.2021 

09:00 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 14.04.2021 09:00 

42 201/144/21 Жовтневий 

районний суд 

м.Днiпропетровська 

Касьян Сергiй 

Анатолiйович 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- про стягнення коштiв - 

101800,00 грн 

Призначено до 

судового 

розгляду 

14.04.2021 

15:00 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 14.04.2021 15:00 

43 201/210/21 Жовтневий 

районний суд 

Пiтлик Володимир 

Петрович 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

- про застування наслiдкiв 

недiйсностi нiкчемностi 

Вiдкрито 

провадження 



м.Днiпропетровська правочину  - 132000,98 грн 

Опис: 

Вiдкрито провадження 

44 344/6934/20 Iвано-Франкiвський 

мiський суд 

Iвано-Франкiвської 

областi 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

Волошин Анатолiй 

Анатолiйович 

- сняття обтяження з автомобiля Призначено до 

судового 

розгляду 

10.11.2020 

13:20 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 10.11.2020 13:20 

45 369/14164/20 Києво-Святошинськ

ий районний суд 

Київської областi 

ТОВ "Автокредит 

Плюс" 

Журбас Денис 

Вiкторович 

Гречуха Олександр 

Валерiйович, Третя 

особа: П"ятнадцята 

Київська Державна 

нотарiальна контора 

про усунення перешкод у 

користуваннi власнiстю шляхом 

зняття обтяження з NISSAN 

MAXIMA 2006 

1N4BA41EX6C801278 

Призначено до 

судового 

розгляду 

27.05.2021 

11:00 

Опис: 

Призначено до судового розгляду 27.05.2021 11:00 

46 - - - - - - - 

Опис: 

В ходi звичайної дiяльностi Товариство має справу з судовими позовами i претензiями. Керiвництво вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть по зобов'язаннях, якi є 

наслiдком таких позовiв або претензiй, у разi виникнення такої вiдповiдальностi, понад вже визнаною у фiнансовiй звiтностi, не матиме iстотного негативного впливу 

на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй Товариства. 



17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 Акт № 

N14458/04-36-51-30/

34410930, 15.10.2019 

Державна податкова 

служба України 

Сплата грошового 

забеспечення ПДВ 

Сума 13 613,91 

гривень була сплачена  

31.01.2020 

Опис: 

Пiзня реєстрацiя податкових накладних. 

2 Штрафи за 

порушення ПДР,  

Департамент 

патрульної полiцiї 

Штрафи за 

порушення ПДР 

За 2020 рiк на 

автомобiлi Товариства, 

переданi у 

користування 

лiзингоотримувачам за 

договорами 

фiнансового лiзингу 

було накладено та 

сплачено штрафи за 

порушення ПДР на 

загальну суму 422 

079,80 гривень. 

Опис: 

Основним напрямом дiяльностi емiтента є надання автомобiлiв у фiнансовий лiзинг. За порушення 

ПДР лiзингоотримувачами на автомобiлях емiтента за 2020 рiк було накладено штрафи в загальнiй 

сумi 422 079,80 гривень. Штрафи були сплаченi емiтентом у повному обсязi, та за договором 

фiнансового лiзингу пiдлягають компенсацiї Емiтенту лiзингоотримувачами. 

 

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 змiнення 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 31.12.2020 року в Товариствi чисельнiсть працiвникiв 

становила 103 працiвника. 

 

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за 2020 рiк склала -  105 осiб, (за 2019 рiк - 99 

осiб), при цьому: 

 

- середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 0: 

 

а) з них сумiсникiв - 0; 

 

б) з них за договорами цивiльно-правового характеру - 0. 



Фонд оплати працi за 2020 р. складає всього: 25 985 тис. грн. (у 2019 роцi - 22 027 тис. грн.).  

 

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв 

операцiйним потребам емiтента. Персонал Товариства в 2020 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) 

ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, 

представлених у цiй фiнансової звiтностi. 

Визнання є процесом включення до балансу або до звiту про прибутки та збитки статтi, яка 

вiдповiдає визначенню елемента та вiдповiдає критерiям визнання елемента. Критерiями для 

визнання статтi є: 

а) ймовiрнiсть надходження до суб'єкта господарювання або вибуття з нього будь-якої 

майбутньої економiчної вигоди, пов'язаної зi статтею; 

б) стаття має собiвартiсть або вартiсть, яку можна достовiрно визначити. 

Визнання передбачає словесний опис статтi та грошову суму iз включенням цiєї суми до 

пiдсумкiв балансу та звiту про прибутки та збитки. Статтi, якi вiдповiдають критерiям визнання, 

мають вiдображатися у балансi та звiтi про прибутки та збитки. Невизнання таких статей не 

може бути виправлене шляхом розкриття застосованих облiкових полiтик або за допомогою 

примiток чи пояснювального матерiалу. 

Концепцiя ймовiрностi використовується в критерiях визнання i належить до ступеня 

невизначеностi щодо надходження або вибуття майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних зi 

статтею. Ця концепцiя вiдповiдає невизначеностi, що характеризує середовище. Оцiнка ступеня 

невизначеностi стосовно отримання майбутнiх економiчних вигiд робиться на основi свiдчення, 

яке є наявним на момент складання фiнансових звiтiв. 

 

4.1 Основа (основи) оцiнки, якi застосовуються при складанi фiнансової звiтностi 

Фiнансова звiтнiсть готується на основi iсторичної собiвартостi, за винятком: 

- оцiнки за справедливою вартiстю основних засобiв на дату першого застосування МСФЗ 

вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", коли 

ця справедлива вартiсть була використана як доцiльна собiвартiсть; 



- оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 

"Фiнансовi iнструменти", з використанням методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених 

МСФЗ 13 "Оцiнки за справедливою вартiстю". Такi методи оцiнки включають використання 

бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого аналогiчного за 

характером iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення 

справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань 

визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. 

 

4.2 Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступень округлення 

Валютою подання фiнансової звiтностi та валютою основного економiчного середовища, у 

якому Товариство здiйснює свою дiяльнiсть (функцiональною валютою) є українська гривня. 

Якщо не вказано iншого, тодi цифри у фiнансовiй звiтностi наводяться у тисячах гривень. 

 

4.3 Облiковi полiтики щодо активiв, зобов'язань та капiталу 

 

4.3.1. Формування та змiни облiкових полiтик 

4.3.1.1. Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 

застосованi Товариством при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. 

Облiкова полiтика Товариства була розроблена у вiдповiдностi до вимог норм Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського 

облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв 

бухгалтерського облiку (РМСБО).  

При формуваннi норм облiкової полiтики Товариство керувалося також вимогами нацiональних 

законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 

складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не суперечать вимогам МСФЗ. 

 

4.3.1.2. Товариство може змiнити облiкову полiтику, тiльки якщо змiна: 

а) вимагається МСФЗ, або 

б) приводить до того, що фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та доречнiшу iнформацiю про 

вплив операцiй, iнших подiй або умов на фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi або 

грошовi потоки Товариства. 

Не вважається змiнами в облiкових полiтиках: 

а) застосування облiкової полiтики до операцiй, iнших подiй або умов, що вiдрiзняються за 

сутнiстю вiд тих, що вiдбувалися ранiше; та 

б) застосування нової облiкової полiтики до операцiй, iнших подiй або умов, якi не вiдбувалися 

ранiше або були несуттєвими. 

Змiна в облiковiй оцiнцi - це коригування балансової вартостi активу або зобов'язання чи суми 

перiодичного споживання активу, яке є результатом оцiнки теперiшнього статусу активiв та 

зобов'язань та пов'язаних з ними очiкуваних майбутнiх вигiд та зобов'язань. Змiни в облiкових 

оцiнках є наслiдком нової iнформацiї або нових розробок та, вiдповiдно, не є виправленням 

помилок. 

 

4.3.2. Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв 

4.3.2.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 

Фiнансовий iнструмент - це будь-який контракт, який приводить до виникнення фiнансового 

активу у одного суб'єкта господарювання та фiнансового зобов'язання або iнструмента капiталу 

у iншого суб'єкта господарювання. 

Фiнансовий актив - це будь-який актив, що є: 

а) грошовими коштами; 

б) iнструментом власного капiталу iншого суб'єкта господарювання; 

в) контрактним правом: 



   - отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта 

господарювання, або 

   - обмiнювати фiнансовi iнструменти з iншим суб'єктом господарювання за умов, якi є 

потенцiйно сприятливими, або 

 г) контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними 

iнструментами капiталу суб'єкта господарювання та який є: 

   - непохiдним iнструментом, за який суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути 

зобов'язаний отримати змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу, або 

   - похiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися 

iншим чином, нiж обмiном фiксованої суми грошових коштiв або iншого фiнансового активу на 

фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв капiталу.  

Фiнансове зобов'язання - це будь-яке зобов'язання, що є: 

а) контрактним зобов'язанням: 

  - надавати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому суб'єктовi господарювання, або 

  - обмiнювати фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання з iншим суб'єктом господарювання 

за умов, якi є потенцiйно несприятливими для суб'єкта господарювання, або 

б) контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними 

iнструментами капiталу суб'єкта господарювання та який є 

   - непохiдним iнструментом, за яким суб'єкт господарювання зобов'язаний або може бути 

зобов'язаний надавати змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу суб'єкта господарювання, 

або 

   - похiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися 

iншим чином, нiж обмiн фiксованої суми грошових коштiв або iншого фiнансового активу на 

фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв капiталу Товариства.  

Iнструмент капiталу - це будь-який контракт, який засвiдчує залишкову частку в активах 

Товариства пiсля вирахування всiх його зобов'язань. 

 

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли 

воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з 

придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою 

розрахунку. 

 

Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв: 

- фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку; 

- фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 

 

Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань: 

- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку; 

- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю. 

 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство 

оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо 

належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство 

оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс або мiнус, у випадку фiнансового активу або 

фiнансового зобов'язання, що оцiнюється не за справедливою вартiстю з вiдображенням 

результату переоцiнки у прибутку або збитку, витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до 

придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. 

 



За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на 

поточнi/короткостроковi (зi строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi 

строком виконання зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв).   

 

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 

вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 

 

4.3.2.2. Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати 

грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання. 

Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли 

Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка 

дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi 

погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. 

Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за 

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка довгострокової дебiторської заборгованостi, що є 

суттєвою за рiвнем суттєвостi прийнятим до пакету фiнансової звiтностi, здiйснюється за 

амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.  

Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова 

вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. 

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою 

вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми 

резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв 

та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для 

фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки 

окремих дебiторiв. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього 

об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про 

тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника, 

негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi. 

Якщо дебiторська заборгованiсть не була погашена на протязi 3-х рокiв, тодi резерв на покриття 

збиткiв має бути 100% вiд такої дебiторської заборгованостi. 

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд 

зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, 

яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд 

зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування 

визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi 

вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Дебiторська заборгованiсть може бути нескасовно призначена як така, що оцiнюється за 

справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо 

таке призначення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи 

називають "неузгодженiстю облiку"), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або 

зобов'язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах. 

Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка 

дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату 

оцiнки.  

Грошовi потоки, пов'язанi з короткостроковою дебiторською заборгованiстю, не дисконтують, 

якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, 

такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду. 

 



4.3.2.3. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

результату переоцiнки у прибутку або збитку 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї та паї (частки) господарських товариств. 

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. 

Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом 

органiзатора торгiвлi. 

Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi 

активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за 

вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на 

користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу 

активу, приймається за основний ринок або, за вiдсутностi основного ринку, за 

найсприятливiший ринок. 

При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi 

вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, 

максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих 

вхiдних даних.  

Оцiнка акцiй, що входять до складу активiв Товариства та перебувають у бiржовому списку 

органiзатора торгiвлi i при цьому не мають визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, 

здiйснюється за останньою балансовою вартiстю. 

Для оцiнки акцiй, що входять до складу активiв Товариства та не перебувають у бiржовому 

списку органiзатора торгiвлi, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин 

наближеною оцiнкою справедливої вартостi може бути собiвартiсть. Це може бути тодi, коли 

наявної останньої iнформацiї недостатньо, щоб визначити справедливу вартiсть, або коли iснує 

широкий дiапазон можливих оцiнок справедливої вартостi, а собiвартiсть є найкращою оцiнкою 

справедливої вартостi у цьому дiапазонi. 

Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, 

Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення 

можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами 

кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi 

фондового ринку. 

Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi 

включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням 

наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких 

емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.  

 

4.3.2.4. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю 

До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить 

облiгацiї. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, 

застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є. 

 

4.3.2.5. Зобов'язання, кредити банкiв 

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 

ознак: 

- Товариство сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає погашенню протягом 

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

- Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання протягом 

щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання 

зобов'язань.  

Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Товариство стає стороною 



договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти. 

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за 

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень 

мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань 

вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка 

рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках 

протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. 

 

4.3.2.6. Застосування методу ефективного вiдсотка 

Метод ефективного вiдсотка - це метод обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового 

активу або фiнансового зобов'язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов'язань) 

та розподiлу доходу чи витрат вiд вiдсоткiв на вiдповiдний перiод. 

Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцiненi майбутнi 

платежi або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку дiї фiнансового 

iнструмента та, якщо доцiльно, протягом коротшого перiоду до чистої балансової вартостi 

фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.  

Обчислюючи ефективну ставку вiдсотка, Товариство має попередньо оцiнити грошовi потоки, 

враховуючи всi умови контракту про фiнансовий iнструмент (наприклад, аванси, опцiони "кол" 

та подiбнi опцiони), але не має розглядати майбутнi збитки вiд кредитiв.  

Обчислення включає всi гонорари та додатковi комiсiйнi збори, сплаченi або отриманi 

сторонами контракту, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, витрати на 

операцiї та всi iншi премiї чи дисконти.  

У тих випадках коли неможливо достовiрно оцiнити грошовi потоки або очiкуваний строк дiї 

фiнансового iнструмента (або групи фiнансових iнструментiв), Товариству слiд використовувати 

контрактнi грошовi потоки за весь контрактний строк фiнансового iнструмента (або групи 

фiнансових iнструментiв). 

Справедливу вартiсть довгострокової позики або дебiторської заборгованостi, за якими не 

нараховуються вiдсотки, можна оцiнити як теперiшню вартiсть усiх майбутнiх надходжень 

грошових коштiв, дисконтованих iз застосуванням переважної ринкової ставки (переважних 

ринкових ставок) вiдсотка на подiбний iнструмент (подiбний за валютою, строком, типом ставки 

вiдсотка та iншими ознаками) з подiбним показником кредитного рейтингу. 

Для визначення переважної ринкової ставки (справедливої процентної ставки  або номiнальної 

ставки вiдсотка) враховується усереднений показник процентних ставок за попереднi 12-ть 

мiсяцiв, наведених на офiцiйному сайтi Нацiонального банку України у роздiлi 

"Грошово-кредитна та фiнансова статистика" .  

Грошовi потоки, пов'язанi з короткостроковою дебiторською заборгованiстю, не дисконтують, 

якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

 

4.3.2.7. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань 

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 

здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати 

актив та виконати зобов'язання одночасно. 

 

4.3.2.8. Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках. 

Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно 

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 

вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi 

короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в 



нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 

Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання 

активами. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi 

здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України 

(НБУ). 

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть 

бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про 

лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, 

визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного 

перiоду. 

 

4.3.3. Облiковi полiтики щодо основних засобiв 

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i 

соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) якого 

бiльше одного року. 

Основнi засоби вартiстю до 6000 грн., що введенi в експлуатацiю в перiод з 01.01.2020 року по 

22.05.2020 року), та основнi засоби вартiстю до 20000 грн., що введенi в експлуатацiю з 

23.05.2020 року,  визнаються малоцiнними необоротними матерiальними активами, вартiсть 

яких вважається несуттєвою статтею та визнається у складi поточних витрат перiоду на центрах 

облiку витрат у вiдповiдностi з призначенням їх використання. 

 

Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Товариство здiйснило оцiнку 

основних засобiв за справедливою вартiстю на дату переходу на МСФЗ та використовує цю 

справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату. 

У подальшому основнi засоби оцiнюються за моделлю облiку за їх собiвартiстю, тобто за 

собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд 

зменшення корисностi. 

 

Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi подальшi витрати визнаються в 

прибутку чи збитку перiоду, коли вони були понесенi, за винятком випадкiв, якщо такi подальшi 

витрати мають бути визнанi у складi балансової вартостi полiпшеного об'єкту основних засобiв 

(капiталiзованi), тобто коли задовольняють критерiям визнання активу: 

- якщо таки подальшi витрати призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигiд; та 

- вартiсть таких витрат може бути достовiрно визначена. 

Висновки щодо вiдповiднiсть критерiям визнання активу наводяться у актах типової форми ОЗ 

або у iнших первинних (розпорядчих) документах, складеним за результатами понесення таких 

подальших витрат. 

 

Кожну частину об'єкта основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно загальної 

собiвартостi об'єкта, слiд амортизувати окремо. 

Товариством для нарахування амортизацiї основних засобiв застосовуються: 

- прямолiнiйний метод для всiх об'єктiв основних засобiв переданих в оренду; 

- метод зменшення залишку для всiх об'єктiв основних засобiв, крiм тих, до яких не 

застосовується прямолiнiйний метод. 



Амортизацiя основних засобiв провадиться до досягнення залишкової вартостi об'єктом його 

лiквiдацiйної вартостi та на протязi строку, який встановлюється розпорядчими документами чи 

у актi введення в експлуатацiю типової форми ОЗ.  

Амортизацiйнi вiдрахування за кожен перiод визнається у прибутку чи збитку, якщо вони не 

включенi до балансової вартостi iншого активу. 

Лiквiдацiйну вартiсть та строк корисної експлуатацiї активу переглядається принаймнi на кiнець 

кожного фiнансового року та, якщо очiкування вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок, змiну 

(змiни) вiдображається як змiну в облiковiй оцiнцi. 

Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн 

доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до 

експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.  

Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої 

актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання 

активу. Отже, амортизацiю не припиняють, коли актив не використовують або вiн вибуває з 

активного використання, доки актив не буде амортизований повнiстю. 

Для облiку основних засобiв використовуються наступнi групи та мiнiмальнi строки корисного 

використання в розрiзi груп та лiквiдацiйна вартiсть. 

 

Групи Мiнiмальний строк корисного використання, рокiв Лiквiдацiйна вартiсть, грн. 

група 1 - земельнi дiлянки - - 

група 3 - будiвлi 20 5000 

Споруди 15 5000 

передавальнi пристрої 10 5000 

група 4 - машини та обладнання  5 Якщо вартiсть зарахування на баланс бiльшу 10 

тис.грн., то лiквiдацiйна становить 500 грн., для iнших 1 гри. 

З них:   

електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, 

пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi 

програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi 

визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи, комутатори, маршрутизатори, 

модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до 

телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї, вартiсть яких 

перевищує 6000 гривень 2 Якщо вартiсть зарахування на баланс бiльшу 10 тис.грн., то 

лiквiдацiйна становить 500 грн., для iнших 1 гри. 

група 5 - транспортнi засоби 5 1000 

група 6 - iнструменти, прилади, iнвентар, меблi 4 1 

група 9 - iншi основнi засоби 12 1 

 

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного 

використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. 

Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої 

актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання 

активу. 

 

При переоцiнцi основних засобiв будь-яку суму накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки 

розглядають за допомогою "методу зменшення амортизацiї", тобто коли суму накопиченої 

амортизацiї виключають з валової балансової вартостi активу, а чисту вартiсть перераховують 

до переоцiненої вартостi активу. Цей метод обов'язково застосовується для будiвель.  

 

Дооцiнку, що входить до власного капiталу об'єкта основних засобiв, переноситься до 

нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання активу. Це може бути пов'язано з 



переносом усiєї дооцiнки, коли актив вибуває з використання або лiквiдується. Перенесення з 

дооцiнки до нерозподiленого прибутку не здiйснюється через прибуток або збиток. 

 

4.3.4. Облiковi полiтики щодо нематерiальних активiв 

Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути 

iдентифiкований. 

Нематерiальний актив визнається, якщо виконуються наступнi критерiї: 

а) актив є iдентифiкований, тобто якщо вiн:  

    - може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд Товариства i 

продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з 

пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов'язанням, незалежно вiд того, 

чи має Товариство намiр зробити це; або 

    - виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть 

вони бути переданi або вiдокремленi вiд Товариства або ж вiд iнших прав та зобов'язань. 

б) актив є контрольований Товариством у результатi минулих подiй; 

в) вiд активу очiкують надходження майбутнiх економiчних вигiд до Товариства; 

г) вартiсть активу можна оцiнити достовiрно. 

 

Нематерiальний актив слiд первiсно оцiнювати за собiвартiстю. 

Витрати на придбання окремо придбаного нематерiального активу мiстять: 

- цiну його придбання, включаючи ввiзне мито та невiдшкодовуванi податки на придбання пiсля 

вирахування торгiвельних та iнших знижок; та 

- будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для використання за 

призначенням. 

 

Для оцiнки вiдповiдностi внутрiшньо генерований нематерiального активу критерiям визнання, 

Товариство класифiкує генерування активу на: 

а) етап дослiдження; та 

б) етап розробки. 

Витрати понесенi на етапi дослiдження (дослiдження внутрiшнього проекту) не визнаються у 

складi нематерiального активу, цi витрати слiд визнавати як витрати у перiодi їхнього 

понесення. 

Витрати понесенi на етапi розробки (розробки внутрiшнього проекту), слiд визнавати у складi 

нематерiального активу, якщо i тiльки якщо Товариство може довести все, що зазначено нижче: 

- технiчну можливiсть завершити створення нематерiального активу так, щоб вiн був придатний 

до використання або продажу; 

- свiй намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати або продати його; 

- свою здатнiсть використовувати або продати нематерiальний актив; 

- майбутнiй нематерiальний актив генеруватиме ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди; 

- наявнiсть вiдповiдних технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки та 

використання чи продажу нематерiального активу; 

- свою здатнiсть достовiрно оцiнити видатки, якi вiдносяться до нематерiального активу 

протягом його розробки. 

 

Внутрiшньо генерованi бренди, заголовки, назви видань, перелiки клiєнтiв та iншi подiбнi своєю 

сутнiстю об'єкти не визнаються як нематерiальнi активи. 

До компонентiв собiвартостi внутрiшньо генерованого нематерiального активу не входять: 

- видатки на продаж, адмiнiстративнi та iншi загальнi накладнi видатки, якщо їх не можна прямо 

вiднести до пiдготовки активу для використання; 

- iдентифiкованi недолiки та початковi операцiйнi збитки, що їх зазнають до того, як актив 

досягне запланованої ефективностi; та 



- видатки на навчання працiвникiв експлуатувати актив. 

 

Пiсля визнання нематерiальнi активи облiковуються за моделлю собiвартостi за вирахуванням 

будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

 

Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосування прямолiнiйного методу. 

Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання у спосiб, 

визначений управлiнським персоналом.  

Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої 

актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання 

активу. Отже, амортизацiю не припиняють, коли актив не використовують або вiн вибуває з 

активного використання, доки актив не буде амортизований повнiстю. 

Лiквiдацiйну вартiсть нематерiального активу з визначеним строком корисної експлуатацiї слiд 

приймати за нуль, за винятком випадкiв, коли: 

- iснує зобов'язання третьої сторони придбати актив наприкiнцi строку його корисної 

експлуатацiї, або 

- є активний ринок для такого активу та: лiквiдацiйну вартiсть можна буде визначити 

посиланням на цей ринок; та iснує висока ймовiрнiсть, що такий ринок iснуватиме наприкiнцi 

строку корисної експлуатацiї активу. 

 

Термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається по кожному об'єкту 

окремо в момент його придатностi для використання у наказi чи iншому розпорядчому 

документи. 

Нематерiальнi активи, якi виникають у результатi договiрних або iнших юридичних прав, 

амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. 

Для облiку нематерiальних активiв використовуються наступнi групи та мiнiмальнi строки 

корисного використання в розрiзi груп. 

 

Групи Мiнiмальний строк корисного використання, рокiв 

група 3 - права на комерцiйнi позначення (права на торговельнi марки (знаки для товарiв i 

послуг), комерцiйнi (фiрмовi) найменування тощо), крiм тих, витрати на придбання яких 

визнаються роялтi Вiдповiдно до правовстановлюючого документа 

група 5 - авторське право та сумiжнi з ним права (право на лiтературнi, художнi, музичнi твори, 

комп'ютернi програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компiляцiї даних (баз 

даних), фонограми, вiдеограми, передач (програми) органiзацiй мовлення тощо), крiм тих, 

витрати на придбання яких визнаються роялтi Вiдповiдно до правовстановлюючого 

документа, але не менш як 2 роки 

 

Якщо вiдповiдно до правовстановлюючого документа строк дiї права користування 

нематерiального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається 

Товариством самостiйно, але не може становити менше 2 та бiльш 10 рокiв. 

Якщо строк корисного використання нематерiального активу не може бути встановлений, тодi 

амортизацiя не нараховується, але щороку виконуються процедури тестування активу на ознаки 

його знецiнення (зменшення корисностi). 

 

4.3.5. Облiковi полiтики щодо зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних 

активiв 

В кiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть 

активу може зменшитися. Якщо хоча б одна з таких ознак iснує, Товариство оцiнює суму 

очiкуваного вiдшкодування такого активу. 

 



Балансову вартiсть активу зменшує до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки 

якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке 

зменшення є збитком вiд зменшення корисностi. 

Збиток вiд зменшення корисностi негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 

облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з iншим стандартом (наприклад, вiдповiдно до 

моделi переоцiнки, наведеної в МСБО 16). Будь-який збиток вiд зменшення корисностi 

переоцiненого активу слiд визнавати як зменшення резерву з переоцiнки (додаткового капiталу) 

за цим iншим стандартом. 

 

Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi нарахування амортизацiї активу  коригується 

в майбутнiх перiодах для розподiлу переглянутої балансової вартостi активу за вирахуванням 

його лiквiдацiйної вартостi (якщо вона є) на систематичнiй основi протягом строку корисної 

експлуатацiї, що залишається. 

 

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, сторнується, 

якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного 

вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi. 

Якщо це так, то балансова вартiсть активу збiльшуються до суми його очiкуваного 

вiдшкодування. Таке збiльшення є сторнуванням збитку вiд зменшення корисностi. При цьому 

збiльшена балансова вартiсть активу внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення корисностi не 

повинна перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), яку б визначили, якби 

збиток вiд зменшення корисностi не визнали для активу в попереднi роки. 

 

4.3.6. Облiковi полiтики щодо iнвестицiйної нерухомостi 

До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину 

будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову 

оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для 

досягнення обох цiлей, а не для:  

- використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при наданнi послуг чи для 

адмiнiстративних цiлей, або  

- продажу в звичайному ходi дiяльностi. 

Iнвестицiйна нерухомiсть визнається як актив тодi i тiльки тодi, коли: 

- є ймовiрнiсть того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiєю 

iнвестицiйною нерухомiстю, 

- собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. 

Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та 

другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних 

цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та 

вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо.  

Якщо окремо не можна продати таку частку, тодi ця нерухомiсть є iнвестицiйною, тiльки якщо 

площа в орендi перевищує 50% її загальної площi. 

 

Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. Витрати на операцiю 

включаються до первiсної вартостi. Собiвартiсть придбаної iнвестицiйної нерухомостi включає 

цiну її придбання та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо 

вiднесенi витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професiйних юридичних 

послуг, податки, пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю. 

 

Визнання iнвестицiйної нерухомостi слiд припиняти (виключати зi звiту про фiнансовий стан) 

при вибуттi або коли iнвестицiйна нерухомiсть вилучається з використання на постiйнiй основi i 

не очiкується жодних економiчних вигiд вiд її вибуття. 



4.3.7. Облiковi полiтики щодо непоточних (необоротних) активiв, утримуваних для продажу 

Непоточний актив - це актив, що не вiдповiдає визначенню поточного активу. 

Поточний актив -  це актив, який вiдповiдає будь-якому з таких критерiїв:  

а) за очiкуванням, буде реалiзований або призначений для продажу чи споживання в 

нормальному операцiйному циклi Товариства;  

б) утримується в основному з метою продажу;  

в) за очiкуванням, буде реалiзований протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, або  

г) є грошовими коштами чи еквiвалентом грошових коштiв (як визначено в МСБО 7), якщо його 

обмiн або використання для погашення зобов'язання не є обмеженим принаймнi протягом 

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Товариство класифiкує непоточний актив (або лiквiдацiйну групу) як утримуваний для продажу, 

якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а 

не поточного використання.  

Для цього актив (або лiквiдацiйна група) має бути придатним для негайного продажу в тому 

станi, у якому вiн перебуває на момент продажу, на умовах, яких зазвичай дотримуються при 

продажi таких активiв (або лiквiдацiйних груп), i цей продаж повинен бути високо ймовiрним. 

 

Товариство оцiнює непоточний актив (або лiквiдацiйну групу), класифiкований як утримуваний 

для продажу, за нижчою з оцiнок: або за балансовою вартiстю, або за справедливою вартiстю з 

вирахуванням витрат на продаж. 

 

Товариство не нараховує амортизацiю непоточного активу на час, коли вiн класифiкується як 

утримуваний для продажу, або коли вiн є частиною лiквiдацiйної групи, класифiкованої як 

утримувана для продажу.  

 

На дату складання фiнансової звiтностi непоточнi активи (або лiквiдацiйна група) тестується на 

знецiнення та признається по найменшiй з вартостей окремими рядками у Звiтi про фiнансовий 

стан Товариства. 

 

Товариство оцiнює непоточний актив, який бiльше не класифiкується як утримуваний для 

продажу (або бiльше не входить до лiквiдацiйної групи, класифiкованої як утримувана для 

продажу), за нижчою з оцiнок: 

- балансової вартостi активу (або лiквiдацiйної групи) до того, як вiн (або лiквiдацiйна група) 

був класифiкований як утримуваний для продажу, скоригованої з огляду на амортизацiю або 

переоцiнку, якi були б визнанi, якби актив (або лiквiдацiйна група) не був би класифiкований як 

такий, що утримується для продажу, або 

- суми очiкуваного вiдшкодування на дату подальшого рiшення щодо вiдмови вiд продажу. 

 

4.3.8. Облiковi полiтики щодо оренди 

З 01.01.2019 року Товариство застосовує МСФЗ 16 "Оренда" до всiх видiв оренди, включаючи 

оренду активiв з права користування в суборенду, крiм передбачених стандартом виключень.  

Товариство не визнає оренду по договорам:  

- короткострокової оренди (термiн дiї якої, визначений згiдно стандарту становить не бiльше 12 

мiсяцiв;  

- оренди, за якою базовий актив є малоцiнним (тобто базових активiв, вартiсть яких коли вони 

новi, не перевищує 5000 $ США (гривневий еквiвалент по курсу НБУ на момент визнання), 

навiть якщо сумарна величина таких договорiв оренди є iстотною).  

У такому разi Товариство визнає оренднi платежi, як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом 

строку оренди або на iншiй систематичнiй основi.  

На початку дiї договору Товариство оцiнює, чи є договiр орендою або чи мiстить договiр 

оренду. Договiр в цiлому або його окремi компоненти є договором оренди, якщо за цим 



договором передається право контролювати використання iдентифiкованого активу протягом 

певного перiоду в обмiн на вiдшкодування. 

Товариство проводить повторну оцiнку договору чи є договiр орендою або чи мiстить договiр 

оренду, лише якщо змiнюються умови договору.  

На дату початку оренди Товариство в якостi орендаря визнає актив з права користування та 

орендне зобов'язання за теперiшньою вартiстю орендних платежiв, не сплачених на таку дату, 

застосовуючи припустиму ставку вiдсоткiв оренди, або ставку додаткових запозичень.  

Пiсля дати початку Товариство в якостi орендаря оцiнює актив з права користування, 

застосовуючи модель собiвартостi з: 

 - вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв внаслiдок 

зменшення корисностi; та  

- коригуванням на будь-яку переоцiнку орендного зобов'язання  

Пiсля дати початку оренди орендар визнає у прибутку або збитку -окрiм випадкiв, коли цi 

витрати включаються в балансову вартiсть iншого активу, застосовуючи iншi вiдповiднi 

стандарти, такi обидвi складовi: 

 а ) вiдсотки за орендним зобов'язанням; та 

  б) змiннi оренднi платежi, не включенi в оцiнку орендного зобов'язання у тому перiодi, у 

якому сталась подiя чи умови, якi спричинили здiйснення таких платежiв.  

 

Товариство як орендодавець класифiкує кожну зi своїх оренд або як операцiйну оренду, або як 

фiнансову оренду.  

Класифiкацiю оренди здiйснюють на дату початку дiї оренди; повторна оцiнка здiйснюється 

лише у разi модифiкацiї оренди. Змiни оцiнок (наприклад, змiни оцiнок строку економiчного 

експлуатацiї або лiквiдацiйної вартостi базового активу) або змiни обставин (наприклад, 

невиконання зобов'язань орендарем) не ведуть до нової класифiкацiї оренди з метою облiку. 

 На дату початку оренди Товариство визнає активи, утримуванi за фiнансовою орендою, у 

своєму звiтi про фiнансовий стан та подає їх як дебiторську заборгованiсть за сумою, що 

дорiвнює чистiй iнвестицiї в оренду.  

На дату початку оренди Товариство-орендодавець щодо кожної своєї фiнансової оренди визнає 

таку iнформацiю: 

 а) дохiд, який є справедливою вартiстю базового активу або якщо вона менша, -теперiшньою 

вартiстю орендних платежiв, що нараховуються орендодавцю, дисконтованою за ринковою 

ставкою вiдсотка;  

б) собiвартiсть продажу, яка є собiвартiстю або балансовою вартiстю (якщо вони рiзнi) базового 

активу мiнус теперiшня вартiсть негарантованої лiквiдацiйної вартостi; та  

в) прибуток або збиток вiд продажу (який є рiзницею мiж доходом та собiвартiстю продажу).  

Товариство-орендодавець визнає фiнансовий дохiд протягом строку оренди на основi моделi, 

яка вiдображає сталу перiодичну ставку прибутковостi на чистi iнвестицiї орендодавця в оренду.  

Товариство-орендодавець визнає оренднi платежi вiд операцiйної оренди як дохiд на 

прямолiнiйнiй основi чи будь-якiй iншiй систематичнiй основi.  

Товариство-орендодавець не визнає нiякого прибутку вiд продажу активу пiд час укладання 

договору про операцiйну оренду через те, що вона не є еквiвалентом продажу. 

 

4.3.9. Облiковi полiтики щодо запасiв та витрат 

Запаси - це активи, якi: 

- утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу; 

- перебувають у процесi виробництва для такого продажу або 

- iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi 

або при наданнi послуг. 

Чиста вартiсть реалiзацiї - попередньо оцiнена цiна продажу у звичайному ходi бiзнесу мiнус 

попередньо оцiненi витрати на завершення та попередньо оцiненi витрати, необхiднi для 



здiйснення продажу. 

 

Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. 

Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв 

(окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються суб'єктовi господарювання 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. 

 

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання та iншi витрати, понесенi пiд час 

доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. 

 

Товариство застосовує наступнi формули собiвартостi запасiв (методи оцiнки вибуття запасiв): 

- при iншому вибуттi матерiалiв та iнших запасiв застосовується формула розрахунку 

собiвартостi "перше надходження - перший видаток" (ФIФО); 

- при продажу товарiв, малоцiнних та швидкозношуваних предметiв застосовується конкретна 

iдентифiкацiя собiвартостi запасiв, тобто це коли конкретнi витрати ототожнюються з 

iдентифiкованими одиницями запасiв. 

 

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. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та 

одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв. 

Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх 

економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. 

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 

зобов'язання без визнання активу. 

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 

доходи. 

 

4.3.10. Облiковi полiтики щодо доходiв 

Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи 

збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є 

збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв. 

Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям 

визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або 

зменшення зобов'язань. 

Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв 

визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов: 

- Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на 

фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи; 

- за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка 

зазвичай пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими 

iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами; 

- суму доходу можна достовiрно оцiнити; 

- 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 вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження 



коштiв i визначається, за методом огляду виконаної роботи, виходячи iз ступеня завершеностi 

операцiї з надання послуг на дату балансу.  

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв. 

 

4.3.11. Облiковi полiтики щодо витрат за позиками та квалiфiкацiйних активiв 

Витрати на позики - витрати на сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi Товариством у зв'язку 

iз запозиченням коштiв. 

Квалiфiкований актив - це актив, який обов'язково потребує суттєвого перiоду для пiдготовки 

його до використання за призначенням чи для реалiзацiї. Суттєвим перiодом вважається перiод 

що перевищує три мiсяцi. 

 

Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, 

будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу як частина собiвартостi цього активу. 

Товариство визнає iншi витрати на позики як витрати в тому перiодi, у якому вони були 

понесенi. 

Якщо кошти позиченi взагалi й використовуються з метою отримання квалiфiкованого активу, 

то суму витрат на позики, яка пiдлягає капiталiзацiї, слiд визначати шляхом застосування норми 

капiталiзацiї до витрат на цей актив. Норма капiталiзацiї повинна бути середньозваженою 

величиною витрат на позики стосовно всiх непогашених позик Товариства протягом цього 

перiоду, а не лише позик, якi були здiйсненi конкретно з метою отримання квалiфiкованого 

активу. Сума витрат на позики, капiталiзована Товариством протягом перiоду, не повинна 

перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом цього перiоду. 

 

Товариство починає капiталiзувати витрати на позики як частину собiвартостi квалiфiкованого 

активу у дату початку капiталiзацiї. Датою початку капiталiзацiї є дата, коли Товариство вперше 

виконує всi умови, наведенi нижче, а саме: 

а) вiн понiс витрати, пов'язанi з активом; 

б) вiн понiс витрати на позики; 

в) вiн веде дiяльнiсть, необхiдну для пiдготовки активу до його використання за призначенням 

або продажу. 

 

Товариство призупиняє капiталiзувати витрати на позики протягом тривалих перiодiв, у яких вiн 

призупиняє активну розробку квалiфiкованого активу. Тривалим перiодом вважається перiод що 

перевищує три мiсяцi. 

Проте Товариство не призупиняє капiталiзацiю витрат на позики протягом перiоду, коли вiн 

веде значну технiчну та адмiнiстративну роботу та у разi тимчасової затримки частини процесу, 

необхiдної для пiдготовки активу до його передбаченого використання або реалiзацiї. 

 

Товариство припиняє капiталiзувати витрати на позики, якщо по сутi, вся дiяльнiсть, необхiдна 

для пiдготовки квалiфiкованого активу до його передбаченого використання або продажу, 

завершена. 

 

4.3.12. Облiковi полiтики щодо забезпечень, умовних зобов'язань та умовних активiв 

Забезпечення - зобов'язання з невизначеним строком або сумою. 

Умовне зобов'язання - це: 

а) можливе зобов'язання, яке виникає внаслiдок минулих подiй i iснування якого пiдтвердиться 

лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх 

подiй, не повнiстю контрольованих суб'єктом господарювання, або 

б) iснуюче зобов'язання, яке виникає внаслiдок минулих подiй, але не визнається, оскiльки: 

- немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде 

необхiдним для погашення зобов'язання, або 



- суму зобов'язання не можна оцiнити достатньо достовiрно. 

Умовний актив - можливий актив, який виникає внаслiдок минулих подiй i iснування якого 

пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених 

майбутнiх подiй, не повнiстю контрольованих суб'єктом господарювання. 

 

Забезпечення слiд визнавати, якщо: 

а) суб'єкт господарювання має iснуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок 

минулої подiї; 

б) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для  

виконання зобов'язання; 

в) можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 

У разi невиконання зазначених умов забезпечення не визнається. 

 

Забезпечення створюються для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат: 

- виплату вiдпусток працiвника; 

- додаткове пенсiйне забезпечення; 

- виконання гарантiйних зобов'язань; 

- реструктуризацiю, виконання зобов'язань при припиненнi дiяльностi; 

- виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв тощо.  

 

Залишок забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам, у тому числi вiдрахування на 

загальнообов'язкове державне соцiальне страхування з цих сум, станом на кiнець кварталiв та 

звiтного року визначається за розрахунком, який базується на кiлькостi днiв невикористаної 

працiвниками пiдприємства щорiчної вiдпустки та середньоденнiй оплатi працi працiвникiв. 

Середньоденна оплата працi визначається вiдповiдно до законодавства. 

Сума забезпечення на виплату вiдпусток на кiнець кожного мiсяця у серединi кварталу 

визначається як добуток фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i вiдсотка, 

обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального планового 

фонду оплати працi з урахуванням вiдповiдної суми вiдрахувань на загальнообов'язкове 

державне соцiальне страхування. 

 

Товариством не визнаються у фiнансовiй звiтностi умовнi зобов'язання та умовнi активи, при 

цьому: 

- iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо 

вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою; 

- iнформацiя про умовнi активи розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi, коли 

надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 

 

4.3.13. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого 

податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi 

(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати 

Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 

основному чинних) на дату балансу. 

 

Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою 

податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж 

балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та їх податковою базою. 

 

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають оподаткуванню. 



Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому 

оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що 

пiдлягають вирахуванню. 

Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання розраховуються 

щоквартально на дату промiжної фiнансової звiтностi та щороку на дату рiчної фiнансової 

звiтностi. 

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й 

зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий 

оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого 

податкового активу повнiстю або частково. 

 

Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть 

застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає 

поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний 

перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у 

власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу. 

Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, 

якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. 

 

4.3.14. Облiковi полiтики щодо iнших активiв, зобов'язань та капiталу  

Виплати працiвникам 

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть 

короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час 

надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

Пенсiйнi зобов'язання 

Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати 

працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз 

поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були 

наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та  зароблена 

вiдповiдна заробiтна платня. 

Операцiї з iноземною валютою 

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну 

Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. 

Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за 

вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за 

iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, 

немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, 

вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що 

виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому 

перiодi, у якому вони виникають. 

 

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 перiод 2017-2020рр. Товариство з приводу 

продажу прав вимоги платежiв з фiнансового лiзингу спiвпрацювало з:  

 

- АТ "ТАСКОМБАНК" 

 

- АТ "А-БАНК" 

 

Всього було продано прав вимоги по договорам фiнансового лiзингу на сумарну вартiсть 147 

673 тис.грн., кiлькiсть договорiв факторингу 352. 

 

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 31.12.2020 року iх вартiсть становила 928 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 у достатнiй мiрi.  

 

Також ключовою проблемою у 2020 року стало поширення коронавiрусу COVID-19 в свiтi. 



Вiдбулося посилення девальвацiйного тиску на гривню i погiршення девальвацiйних та 

iнфляцiйних очiкувань. Очевидним є те, що вiдбулося суттєве зниження прибутковостi бiзнесу 

та уповiльнення зростання доходiв населення. Багато громадян втратили роботу або ж їх 

регулярний дохiд суттєво знизився, що прямо вплинуло на обсяги дiяльностi Товариства. 

 

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. Також при необхiдностi, Товариство використовує кошти вiд договору про 

надання овердрафтового кредиту, укладеного з АТ "А-БАНК" 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Основною дiяльнiстю Компанiї є надання фiнансового лiзингу. Бiльша частина договорiв 

фiнансового лiзингу повиннi погашатися згiдно iз графiком що є у договорi та кiнцевим 

термiном погашення у 2021-2024 роках. 

 

У своїй фiнансовiй звiтностi Компанiя вiдображає дебiторську заборгованiсть одразу по 

декiлькох статях Балансу (Звiту про фiнансовий стан): 

 

- у складi статтi "Довгострокова дебiторська заборгованiсть" Компанiя облiковує довгострокову 

частину заборгованостi за тiлом лiзингу, що пiдлягає погашенню пiзнiше, нiж 31.12.2021 року 

(починаючи з 01.01.2022).  

 

- у складi статтi "Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги" Компанiя 

облiковує: 

 

    * поточну частину заборгованостi за тiлом кредиту(лiзингу), що має бути погашена 

згiдно умов договору на протязi наступного року (у перiод з 01.01.2021 по 31.12.2021),  

 

     * дебiторську заборгованiсть по вже нарахованих, але ще не отриманих вiдсотках та 

комiсiї - доходах, на якi Компанiя має право згiдно умов договорiв,  

 

     * дебiторську заборгованiсть iз вiтчизняними покупцями 

 

     * iншу поточну дебiторську заборгованiсть. 

 

Станом на звiтнi дати, дебiторська заборгованiсть за наданими кредитами включає: 

 

 31.12.2020  31.12.2019 

 

Довгострокова частина дебiторської заборгованостi по сплатi вартостi предмету фiнансового 

лiзингу  16158  37181 

 

Сума сформованих резервiв на довгострокову частину дебiторської заборгованостi (3067) 

 (6658) 

 

Чиста вартiсть довгострокової частини дебiторської заборгованостi 13091  30523 



 

Поточна частина дебiторської заборгованостi по сплатi вартостi предмету фiнансового лiзингу 

 66694  72569 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз покупцями 2802  592 

 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  7217  4350 

 

Сума сформованих резервiв на поточну частину дебiторської заборгованостi (25891) 

 (23000) 

 

Чиста вартiсть поточної частини дебiторської заборгованостi 50822  54511 

 

Разом 63913  85034 

 

Компанiя регулярно контролює своєчаснiсть отримання грошових коштiв за договорами 

фiнансового лiзингу, вiдстежує (за наявностi) прострочення платежiв, та за наявностi таких 

створює резерви сумнiвних боргiв.  

 

Станом на звiтнi дати, Компанiя створювала резерв сумнiвних боргiв за наступним принципом: 

у разi, якщо контрагентом за певним договором не сплачувалися грошовi кошти в рахунок 

погашення кредиту (взагалi не надходило сплати за предмет лiзингу, вiдсотки та комiсiю), 

Компанiя вiдносила такий договiр в одну iз груп ризику, в залежностi вiд того, як довго не 

надходило оплат. Детальний опис iз зазначенням груп ризику представлено у роздiлi 

"Кредитний ризик" цих примiток. 

 

Станом на звiтну дату iнша поточна дебiторська заборгованiсть включає: 

 

 31.12.2020  31.12.2019 

 

Заборгованiсть по фiнансовим договорам 8955  6659 

 

Iнша заборгованiсть 851  12 

 

    

 

Разом 9806  6671 

 

У 2018-2020 роках Компанiєю укладено договори факторингу, згiдно з умовами яких погашення 

договорiв здiйснюється згiдно графiку платежiв строком до 2022 року включно. Дану 

заборгованiсть компанiя облiковує за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу 

ефективної ставки вiдсотка. 

 

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) 

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчної кризи. Вплив економiчної 

кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне 

врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i вони можуть негативно 

вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства. Свiтова пандемiя 

короновiрусної хвороби (COVID - 19) та запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв України 



карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю її подальшого поширення в 

Українi зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi суб'єктiв господарювання. 

Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнє дiяльностi Товариства на даний момент з 

достатньою достовiрнiстю неможливо, але управлiнський персонал ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"; не iдентифiкував суттєвi 

невизначеностi, яка могла б поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно 

продовжувати дiяльнiсть у поточних умовах. Але, слiд зазначити, що той час, коли Товариство 

вживає вiдповiднi заходи для пiдтримання стiйкостi й зростання бiзнесу в поточних умовах, 

непередбачене подальше погiршення в описаних вище сферах може негативно вплинути на 

результати дiяльностi Товариства та її фiнансове становище в мiрi, яка в даний час не може бути 

визначена. 

 

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 

0,00% - юридична особа 

100,00% - фiзичнi особи 

 

Чуян Наталiя Миколаївна - 12,209% 

Крючкова Тамара Вiталiївна - 12,209% 

Ковтун Андрiй Анатолiйович - 

68,605% 

Букрєєва Дар'я Юрiївна - 6,977% 

 

Директор Одноосiбний виконавчий орган  Кравчута В.А. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Директор 
Кравчута Вiталiй 

Анатолiйович 
1980 

Вища: Спецiалiст; 

Приднiпровська 

державна 

академiябудiвництва 

та архiтектури 

19 

АТ КБ "ПРИВАТБАНК", 

Заступник керiвника Бiзнесу 

по роботi з торговими 

пiдприємствами 

23.12.2008, 

безстроковий 

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" 

 

2 

Головний бухгалтер/ 

Фiнансовий директор за 

сумiсництвом 

Каганець Вадим 

Олександрович 
1976 

Вища: Спецiалiст; 

Київський 

нацiональний 

економiчнийунiверси

тет 

18 
АТ КБ "ПриватБанк",  

Єкономiст 

19.06.2018, 

безстроковий 

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" 

 

3 IТ-директор Ковтун Андрiй Анатолiйович 1976 

Вища: Спецiалiст; 

Київський 

нацiональний 

економiчний 

унiверситет; Магiстр; 

Криворiзький 

20 

АТ КБ "ПриватБанк", 

керiвник бiзнесу 

 

19.09.2017, 

безстроковий 



економiчний 

iнститут 

Київськогонацiональ

ний економiчного 

унiверситету 

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 мають бути 

виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
У 2020 р. 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) 

    

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Ковтун Андрій Анатолiйович 68,605 

Чуян Наталiя Миколаївна 12,209 

Крючкова Тамара Вiталiївна 12,209 

Букрєєва Дар'я Юрiївна 6,977 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчної кризи. Вплив економiчної 

кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне 

врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i вони можуть негативно 

вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства. 

Свiтова пандемiя короновiрусної хвороби (COVID - 19) та запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв 

України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю її подальшого 

поширення в Українi зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi суб'єктiв 

господарювання.  

Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнє дiяльностi Товариства на даний момент з 

достатньою достовiрнiстю неможливо, але управлiнський персонал ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" не iдентифiкував суттєвi 

невизначеностi, яка могла б поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно 

продовжувати дiяльнiсть у поточних умовах. Але, слiд зазначити, що той час, коли Товариство 

вживає вiдповiднi заходи для пiдтримання стiйкостi й зростання бiзнесу  в поточних умовах, 

непередбачене подальше погiршення в описаних вище сферах може негативно вплинути на 

результати дiяльностi Товариства та її фiнансове становище в мiрi, яка в даний час не може бути 

визначена. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Ключовою проблемою 2020 року стало поширення коронавiрусу COVID-19 в свiтi. Вiдбулося 

посилення девальвацiйного тиску на гривню i погiршення девальвацiйних та iнфляцiйних 

очiкувань. Як наслiдок, курс української гривнi знизився з 23,69 UAH / USD на початок 2020 

року до 28,28 UAH / USD на кiнець IV-го кварталу або на 19,0%. Обмежувальнi заходи, 

запровадженi через пандемiю COVID-19 бiльшiстю країн свiту та Урядом України, мали i 

продовжують здiйснювати тривалий негативний вплив на економiчну дiяльнiсть. Очевидним є 



те, що вiдбулося суттєве зниження прибутковостi бiзнесу та уповiльнення зростання доходiв 

населення. Пiдприємства багатьох секторiв економiки змушенi тимчасово повнiстю зупинити 

роботу або ж суттєво скоротити обсяги виробництва. Багато громадян втратили роботу або ж їх 

регулярний дохiд суттєво знизився, що прямо вплинуло на обсяги дiяльностi Товариства. 2020 

року у Товариствi мало мiсце зниження обсягiв дiяльностi на 20%. Слiд зазначити, що не 

дивлячись на скрутне економiчне становище в Українi, Товариство протягом 2020 року 

виконувала всi свої зобов'язання. Також Товариству вдалося не поширювати безробiття в країнi, 

-  не було скорочень штату спiвробiтникiв, та збереженi всi робочi мiсця Товариства. 

 

 

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: 
У 2020 роцi вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на 

оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента не 

проводилися. 

 

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 
Функцiя управлiння ризиками у Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв, а також 

операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який 

включає валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитного ризику 

та ризику лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення 

лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувались. Управлiння операцiйними та 

юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх 

процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв. 

До процесу управлiння ризиками у Компанiї залучено всi види бiзнесу, якi впливають на 

параметри цих ризикiв. Управлiння ризиками у Компанiї здiйснюється на всiх рiвнях органiзацiї 

вiд вищого керiвництва до рiвня, на якому цi ризики безпосередньо приймаються.  

В рамках своєї програми по управлiнню ризиками, Компанiя проводить iнвентаризацiю своїх 

поточних ризикових позицiй за категорiями ризику, вимiрює чутливiсть чистого доходу i 

власного капiталу в рамках стохастичного i детермiнованого сценарiїв. Моделi, сценарiї i 

допущення регулярно переглядаються i оновлюються по мiрi необхiдностi. 

Проте, моделi чутливi до граничних малоймовiрних сценарiїв i можуть показати невiрнi 

результати при їх настаннi. Рiзкi можливi коливання не є однозначною пiдставою для перегляду 

оцiнок, якщо вони не призводять до змiн в тривалiй перспективi та на постiйнiй основi. 

Аналiз чутливостi не вiдображає того, який чистий прибуток за перiод мiг би бути, якби були 

iншi змiннi ризику, нiж при проведеннi аналiзу, тому що аналiз заснований на експозицiї в 

майбутньому iнформацiї, вiдомої на звiтну дату. I при цьому результати чутливостi призначенi 

для точного передбачення майбутнього власного капiталу або прибутку. Аналiз не враховує 

вплив майбутнього нового бiзнесу, який може бути важливим компонентом майбутнiх доходiв. 

Не розглядаються всi методи, доступнi для управлiння, що реагують на змiни у фiнансовому 

середовищi, такi як змiна розподiлу iнвестицiйного портфеля або коригування ставок по 

кредитах. Крiм того, результати аналiзу не можуть бути екстрапольованi для бiльш тривалих 

перiодiв, так як ефект не має лiнiйної тенденцiї. Тому, процес управлiння ризиками не може 

гарантувати точного передбачення майбутнiх результатiв. 

Полiтики управлiння ризиками Компанiї визначаються з метою виявлення, аналiзу та управлiння 

ризиками, з якими стикається Компанiя, 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 Компанiї 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 
Основнi ризики, що властивi Компанiї в ходi її операцiйної дiяльностi, i способи їх управлiння 

представленi нижче. 

 

Компанiя при веденнi професiйної дiяльностi здiйснює управлiння фiнансовими та 

нефiнансовими ризиками. 

 

ФIНАНСОВI РИЗИКИ. 

 

Загальний фiнансовий ризик (ризик банкрутства) - ризик неможливостi продовження дiяльностi 

пiдприємства, який може виникнути при погiршеннi фiнансового стану Компанiї, якостi його 

активiв, структури капiталу, при виникненнi збиткiв вiд його дiяльностi внаслiдок перевищення 

витрат над доходами. 

 

Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового 

ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях. 

 

Ринковий ризик - ризик виникнення фiнансових втрат (збиткiв), якi пов'язанi з несприятливою 

змiною ринкової вартостi фiнансових iнструментiв у зв'язку з коливаннями цiн на чотирьох 

сегментах фiнансового ринку, чутливих до змiни вiдсоткових ставок: ринку боргових цiнних 

паперiв, ринку пайових цiнних паперiв, валютному ринку i товарному ринку.  

 

Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня ринкового 

ризику в прийнятих межах з одночасно оптимiзацiєю прибутковостi по операцiях. 

 

Ринковий ризик включає: 

 

" процентний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на борговi цiннi 

папери та похiднi фiнансовi iнструменти процентної ставки. Компанiя зазнає впливу коливань 

переважних рiвнiв ринкових процентних ставок на свiй фiнансовий стан та грошовi потоки. 

Процентна маржа може збiльшуватись в результатi таких змiн, але може й зменшуватись або 

призводити до збиткiв у разi виникнення несподiваних змiн.  

 

" пайовий ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на пайовi цiннi 

папери та похiднi фiнансовi iнструменти, базовим активом яких є такi цiннi папери; 

 

валютний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання курсiв iноземних валют та 

золота. За 2020 рiк середнiй курс ЄВРО становив 30,79 грн./ЄВРО, середнiй курс долара США - 

26,96 грн./долар США.  Значнi коливання курсiв не можуть значно вплинути на розмiр 

прибутку Компанiї, оскiльки Компанiя не проводить значних операцiй в iноземнiй валютi, але це 

може погiршити її стан бо впливає на фiнансове становище її клiєнтiв. 

 

" товарний ризик, пов'язаний з негативними наслiдками коливання цiн на похiднi фiнансовi 

iнструменти, базовим активом яких є товари; 

 



" iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi 

потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що 

виникають унаслiдок процентного, пайового, валютного чи товарного ризикiв), незалежно вiд 

того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або 

його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими 

здiйснюються операцiї на ринку. 

 

Основним методом оцiнки цiнового та процентного ризику є аналiз чутливостi. Компанiя не 

проводила аналiз чутливостi валютного ризику, оскiльки станом на звiтнi дати не мала на 

балансi  фiнансових активiв у iноземнiй валютi.  

 

Ризик процентної ставки - Компанiя наражається на ризик у зв'язку iз впливом коливань рiвнiв 

ринкової процентної ставки на його фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа може 

збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися або приносити збитки в 

разi несподiваних змiн.. Компанiя наражається на ризик процентної ставки переважно в 

результатi надання кредитiв з фiксованою процентною ставкою у сумах та на строк, що 

вiдрiзняються вiд сум та строкiв короткострокових позикових коштiв, якi залучаються за 

фiксованою процентною ставкою. Як показує практика, процентнi ставки переважно фiксуються 

на короткостроковiй основi. Крiм того, процентнi ставки, що вiдповiдно до договорiв 

фiксуються як для активiв, так i для зобов'язань, можуть переглядатися за погодженням сторiн з 

огляду на поточнi ринковi умови.  

 

Кредитний ризик - ризик виникнення у Компанiї фiнансових втрат (збиткiв) внаслiдок 

невиконання в повному обсязi або неповного виконання контрагентом своїх фiнансових 

зобов'язань перед Компанiєю вiдповiдно до умов договору. Розмiр збиткiв у цьому випадку 

пов'язаний iз сумою невиконаного зобов'язання. 

 

До кредитних ризикiв вiдносяться, зокрема: 

 

ризик контрагента - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв через 

невиконання або несвоєчасне виконання клiєнтом або контрагентом за правочином щодо цiнних 

паперiв своїх зобов'язань перед Компанiєю;  

 

ризик дефолту - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв через 

невиконання або несвоєчасне виконання емiтентом або особою, що видала цiнний папiр, що 

належать Компанiї, своїх зобов'язань щодо виплати доходу та/або погашення цiнних паперiв; 

 

Кредитний ризик виникає, головним чином, у зв'язку iз дебiторською заборгованiстю. 

 

Управлiння кредитним ризиком, що пов'язаний iз покупцями, здiйснюється кожною 

бiзнес-одиницею у вiдповiдностi до полiтики, процедур та системi контролю, встановленими 

Компанiєю по вiдношенню до управлiння кредитними ризиками, що пов'язанi iз покупцями. 

Кредитна якiсть покупця оцiнюється на основi детальної форми оцiнки кредитного рейтингу. 

Основнi фактори, якi беруться до уваги в ходi аналiзу зменшення корисностi дебiторської 

заборгованостi включають визначення того, чи простроченi виплати основної суми 

заборгованостi бiльш, нiж на 365 днiв, чи вiдомо про будь-якi труднощi з огляду на грошовi 

потоки контрагентiв, зниження кредитного рейтингу або порушення первiсних умов 

вiдповiдного договору.  Здiйснюється регулярний монiторинг непогашеної дебiторської 

заборгованостi покупцiв. Компанiя здiйснює аналiз зменшення корисностi заборгованостi, що 

оцiнюються iндивiдуально (по великим контрагентам), i резерву на зменшення корисностi 

заборгованостi, що оцiнюються у сукупностi (велика кiлькiсть малих дебiторiв об'єднуються у 



однорiднi групи). Компанiя оцiнює концентрацiю ризика по вiдношенню до торгової 

дебiторської заборгованостi, як низьку.  

 

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Компанiї є оцiнка 

кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка 

iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Компанiя 

використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: 

 

" лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 

 

" лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою); 

 

" лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за 

Нацiональною рейтинговою шкалою; 

 

" лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та 

неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв. 

 

Станом на звiтнi дати, Компанiя створювала резерв сумнiвних боргiв за наступним принципом: 

у разi, якщо контрагентом за певним договором не сплачувалися грошовi кошти в рахунок 

погашення кредиту (не надходило сплати за предмет лiзингу, вiдсотки та комiсiю), Компанiя 

вiдносила такий договiр в одну iз груп ризику, в залежностi вiд того, як довго не надходило 

оплат.  

 

З метою достовiрного вiдображення справедливої вартостi довгострокової заборгованостi 

Компанiї, цей метод застосовувався i до довгострокової частини заборгованостi за договором, 

строк сплати за якою ще не настав. 

 

У  2020 роцi, якщо оплати за договором не було: 

 

 1 мiсяць - резерв не створювався; 

 

 2-3 мiсяцi - створювався резерв у розмiрi 10% вiд загальної суми дебiторської 

заборгованостi за договором; 

 

 4-6 мiсяцiв - створювався резерв у розмiрi 20% вiд загальної суми дебiторської 

заборгованостi за договором; 

 

 6-12 мiсяцiв - створювався резерв у розмiрi 50% вiд загальної суми дебiторської 

заборгованостi за договором; 

 

 бiльше 12 мiсяцiв - створювався резерв у розмiрi 100% вiд загальної суми дебiторської 

заборгованостi за договором. 

 

З метою достовiрного вiдображення справедливої вартостi довгострокової заборгованостi 

Компанiї, цей метод застосовувався i до довгострокової частини заборгованостi за договором, 

строк сплати за якою ще не настав. 

 

У 2020 роцi дебiторська  заборгованiсть за основною дiяльнiстю подiлялася на такi групи 

ризику: 



Група ризику Номiнальна вартiсть заборгованостi,  тис. грн. Норма резервування, % Сума 

резерву,       тис. грн. 

 

1 мiсяць 48655 0.00% 0 

 

2-3 мiсяцi 4064 10.00% 406 

 

4-6 мiсяцiв 7376 20.00% 1475 

 

6-12 мiсяцiв 6167 50.00% 3084 

 

вiд 12 мiсяцiв и бiльше 23993 100.00% 23993 

 

Разом 89747  28958 

 

Ризик лiквiдностi - ризик виникнення збиткiв у Компанiї у зв'язку з неможливiстю своєчасного 

виконання ним в повному обсязi своїх фiнансових зобов'язань, не зазнавши при цьому 

неприйнятних втрат, внаслiдок вiдсутностi достатнього обсягу високолiквiдних активiв. Ризик 

лiквiдностi iснує тодi, коли iснує розбiжнiсть у строках виплат за активами i зобов'язаннями. 

Для управлiнського персоналу Компанiї надзвичайно важливо, щоб строки виплат за активами 

вiдповiдали строкам виплат за зобов'язаннями, процентнi ставки по активах вiдповiдали 

процентним ставкам по зобов'язаннях, а якщо iсную будь-яка невiдповiднiсть, щоб вона булла 

пiд контролем. 

 

Компанiя здiйснює управлiння лiквiднiстю з метою забезпечення постiйної наявностi коштiв, 

необхiдних для виконання усiх зобов'язань у визначенi термiни. Полiтики лiквiдностi компанiї 

перевiряється i затверджується управлiнським персоналом. 

 

Як правило, Компанiя забезпечує наявнiсть достатнiх грошових коштiв на вимогу для оплати 

очiкуваних операцiйних витрат на перiод до 3-х мiсяцiв, включаючи обслуговування фiнансових 

зобов'язань; це не поширюється на екстремальнi ситуацiї, якi неможливо передбачити, такi, як 

стихiйне лихо. 

 

До ризикiв лiквiдностi вiдносяться, зокрема: 

 

ризик ринкової лiквiдностi - ризик виникнення збиткiв, повної або часткової втрати активiв 

через неможливiсть купiвлi або продажу активiв у потрiбнiй кiлькостi за достатньо короткий 

перiод часу в силу погiршення ринкової кон'юнктури; 

 

ризик балансової лiквiдностi - ризик виникнення збиткiв, виникнення дефiциту грошових коштiв 

або iнших високолiквiдних активiв для виконання зобов'язань перед iнвесторами/контрагентами. 

 

Iнформацiя щодо кожного окремого виду дебiторської та кредиторської заборгованостi Компанiї 

у розрiзi строкiв погашення представлена у вiдповiдних роздiлах цих примiток. 

 

Зниження ризику 

 

Компанiя не використовує похiднi фiнансовi iнструменти для управлiння ризиками, що 

виникають внаслiдок змiни процентних ставок, а також кредитного ризику та ризику 

лiквiдностi. 

 



Компанiя не приймала участi в будь-яких операцiях з використанням похiдних фiнансових 

iнструментiв. Загальна програма управлiння ризиками направлена на вiдстежування динамiки 

фiнансового ринку України i зменшення його потенцiйного негативного впливу на результати 

дiяльностi Компанiї. 

 

ОПЕРАЦIЙНI РИЗИКИ 

 

Операцiйний ризик включає наступнi: 

 

" правовий ризик - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або 

часткової втрати активiв, пов'язаний з недотриманням Компанiєю вимог законодавства, 

договiрних зобов'язань, а також з недостатньою правовою захищенiстю Компанiї або з 

правовими помилками, яких припускається Компанiя при провадженнi професiйної дiяльностi; 

 

" iнформацiйно-технологiчний ризик - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, 

повної або часткової втрати активiв, пов'язаний з недосконалою роботою iнформацiйних 

технологiй, систем та процесiв обробки iнформацiї або з їх недостатнiм захистом, включаючи 

збiй у роботi програмного та/або технiчного забезпечення, обладнання, iнформацiйних систем, 

засобiв комунiкацiї та зв'язку, порушення цiлiсностi даних та носiїв iнформацiї, 

несанкцiонований доступ до iнформацiї стороннiх осiб та iнше; 

 

" ризик персоналу - наявний або потенцiйний ризик виникнення збиткiв, повної або 

часткової втрати активiв, пов'язаний з дiями або бездiяльнiстю працiвникiв Компанiї (людським 

фактором), включаючи допущення помилки при проведеннi операцiї, здiйснення неправомiрних 

операцiй, пов'язане з недостатньою квалiфiкацiєю або iз зловживанням персоналу, перевищення 

повноважень, розголошення iнсайдерської та/або конфiденцiйної iнформацiї та iнше. 

 

IНШI НЕФIНАНСОВI РИЗИКИ 

 

До iнших нефiнансових ризикiв дiяльностi Компанiї вiдносяться: 

 

- стратегiчний ризик - ризик виникнення збиткiв, якi пов'язанi з прийняттям неефективних 

управлiнських рiшень, помилками, якi були допущенi пiд час їх прийняття, а також з 

неналежною реалiзацiєю рiшень, що визначають стратегiю дiяльностi та розвитку Компанiї; 

 

- ризик втрати дiлової репутацiї (репутацiйний ризик) - ризик виникнення збиткiв, 

пов'язаних зi зменшенням кiлькостi клiєнтiв або контрагентiв Компанiї через виникнення у 

суспiльствi несприятливого сприйняття Компанiї, зокрема його фiнансової стiйкостi, якостi 

послуг, що надаються Компанiєю, або його дiяльностi в цiлому, який може бути наслiдком 

реалiзацiї iнших ризикiв; 

 

- системний ризик - ризик виникнення збиткiв у значної кiлькостi установ, який 

обумовлений неможливiстю виконання ними своїх зобов'язань у зв'язку з невиконанням 

(несвоєчасним виконанням) зобов'язань однiєю установою внаслiдок реалiзацiї у неї кредитного 

ризику, ризику лiквiдностi або iншого ризику. Системний ризик, на який впливає стан економiки 

загалом i певною мiрою вiдбиваються на дохiдностi цiнних паперiв та фiнансових iнструментiв, 

що обертаються на ринку цiнних паперiв, спричиненi кон'юнктурою та особливостями 

фондового ринку, на якому Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть, несе загрозу порушення 

дiяльностi всiєї фiнансової системи. 

 

- ризик настання форс-мажорних обставин - ризик виникнення збиткiв, повної або 



часткової втрати активiв, через настання невiдворотних обставин, у тому числi обставин 

непереборної сили, що неможливо передбачити, якi призводять або створюють передумови для 

виникнення збоїв у роботi Компанiї або безпосередньо перешкоджають її нормальному 

функцiонуванню. 

 

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 
Д/Н 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та ст. 12-2 Закону України "Про 

фiнансовi послуги та державне регулювання ринку фiнансових послуг" 

 

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 
Кодекс корпоративного управлiння емiтентом не запроваджений. Вiдхилень протягом звiтного 

перiоду не було. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити) Товариство не є акцiонерним. 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 



Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук X  

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так 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) 

Прийняття рiшення про укладення Товариством з 

АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АКЦЕНТ-БАНК договору 

про надання овердрафтового кредиту. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так 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 голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

вiдсутнi 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

вiдсутнi 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  



 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

вiдсутня  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити)   

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

 

 

 

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)  

 

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)  

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Одноосiбний виконавчий 

орган, Директор, Кравчута 

В.А. 

До компетенцiї Директора Товариства належить вирiшення всiх 

питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю 

товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв учасникiв Товариства. Для реалiзацiї своїх 

повноважень Директор Товариства мас право: 

 

- дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi; 

 

- самостiйно укладати договори, угоди та iншi правочини вiд 

iменi Товариства, за виключенням тих, прийняття рiшень щодо 

укладення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв 

Учасникiв; 

 

- приймати рiшення щодо укладення угод Товариства; 

 



- розпоряджатись грошовими коштами Товариства; 

 

- розпорядження належними Товариству нерухомим майном, 

землею, транспортними засобами, цiнними паперами; 

 

- призначати на посади своїх заступникiв з вiдповiдних напрямкiв 

дiяльностi Товариства; 

 

- призначати на посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 

 

- вирiшувати питання добору, пiдготовки та пiдвищення 

квалiфiкацiї кадрiв; 

 

- видавати довiреностi на вчинення юридичних дiй вiд iменi 

Товариства; 

 

- затверджувати штатний розклад Товариства; 

 

- приймати на роботу та звiльнювати з роботи працiвникiв 

Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та 

дисциплiнарного стягнення; 

 

- вiдповiдно до законодавства видавати накази з питань 

дiяльностi Товариства; 

 

- вiдкривати рахунки Товариства у нацiональнiй та iноземних 

валютах; 

 

- вирiшувати питання органiзацiї господарської дiяльностi, 

фiнансування, облiку та звiтностi, зовнiшньоекономiчної 

дiяльностi й iншi питання дiяльностi Товариства; 

 

- розробляти комплекснi заходи щодо забезпечення пожежної 

безпеки; забезпечувати додержання протипожежних вимог 

стандартiв, норм, правил, а також виконання приписiв i постанов 

органiв державного пожежного нагляду; утримувати в справному 

станi засоби протипожежного захисту i зв'язку, пожежну технiку, 

обладнання та iнвентар; органiзовувати навчання працiвникiв 

правилам пожежної безпеки та пропаганду заходiв щодо їх 

забезпечення i призначати уповноважених ним вiдповiдальних 

осiб з даних питань. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

 



діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

 

 

Примітки 
До компетенцiї Директора Товариства належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

управлiнням поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв учасникiв Товариства.  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Функцiя управлiння ризиками у Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв, а також 

операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який 

включає валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитного ризику 

та ризику лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення 

лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувались. Управлiння операцiйними та 

юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх 

процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв. 

 

До процесу управлiння ризиками у Компанiї залучено всi види бiзнесу, якi впливають на 

параметри цих ризикiв. Управлiння ризиками у Компанiї здiйснюється на всiх рiвнях органiзацiї 

вiд вищого керiвництва до рiвня, на якому цi ризики безпосередньо приймаються.  

 

В рамках своєї програми по управлiнню ризиками, Компанiя проводить iнвентаризацiю своїх 

поточних ризикових позицiй за категорiями ризику, вимiрює чутливiсть чистого доходу i 

власного капiталу в рамках стохастичного i детермiнованого сценарiїв. Моделi, сценарiї i 

допущення регулярно переглядаються i оновлюються по мiрi необхiдностi. 

 

Проте, моделi чутливi до граничних малоймовiрних сценарiїв i можуть показати невiрнi 

результати при їх настаннi. Рiзкi можливi коливання не є однозначною пiдставою для перегляду 

оцiнок, якщо вони не призводять до змiн в тривалiй перспективi та на постiйнiй основi. 

 

Аналiз чутливостi не вiдображає того, який чистий прибуток за перiод мiг би бути, якби були 

iншi змiннi ризику, нiж при проведеннi аналiзу, тому що аналiз заснований на експозицiї в 

майбутньому iнформацiї, вiдомої на звiтну дату. I при цьому результати чутливостi призначенi 

для точного передбачення майбутнього власного капiталу або прибутку. Аналiз не враховує 

вплив майбутнього нового бiзнесу, який може бути важливим компонентом майбутнiх доходiв. 

Не розглядаються всi методи, доступнi для управлiння, що реагують на змiни у фiнансовому 

середовищi, такi як змiна розподiлу iнвестицiйного портфеля або коригування ставок по 

кредитах. Крiм того, результати аналiзу не можуть бути екстрапольованi для бiльш тривалих 

перiодiв, так як ефект не має лiнiйної тенденцiї. Тому, процес управлiння ризиками не може 

гарантувати точного передбачення майбутнiх результатiв.  

 

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 належить 

до 

компетенції 

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 ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
ні ні ні ні 

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 додаткову емісію 

акцій 
ні ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
ні ні ні 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)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  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 порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
ні ні ні ні ні 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні ні ні ні ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

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)  так 

 



Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Інше (зазначити) Виконавчий орган. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 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 

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) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

 

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 

0 0 0 01.01.1899 

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Призначення та звiльнення посадових осiб емiтента здiйснюється рiшеннями Загальних зборiв 

учасникiв 

емiтента. Будь-якi винагороди або компенсацiї в разi звiльнення посадових осiб не сплачуються. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
9.1 Директор. До компетенцiї Директора Товариства належить вирiшення всiх питань, 

пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до 

виключної компетенцiї Загальних зборiв учасникiв Товариства. Для реалiзацiї своїх 

повноважень Директор Товариства мас право: 

 

- дiяти вiд iменi Товариства без довiреностi; 

 

- самостiйно укладати договори, угоди та iншi правочини вiд iменi Товариства, за виключенням 

тих, прийняття рiшень щодо укладення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв 

Учасникiв; 

 

- приймати рiшення щодо укладення угод Товариства; 

 

- розпоряджатись грошовими коштами Товариства; 

 

- розпорядження належними Товариству нерухомим майном, землею, транспортними засобами, 

цiнними паперами; 

 

- призначати на посади своїх заступникiв з вiдповiдних напрямкiв дiяльностi Товариства; 

 

- призначати на посади керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших 

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 

 

- вирiшувати питання добору, пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв; 

 

- видавати довiреностi на вчинення юридичних дiй вiд iменi Товариства; 

 

- затверджувати штатний розклад Товариства; 

 

- приймати на роботу та звiльнювати з роботи працiвникiв Товариства, застосовувати до них 

заходи заохочення та дисциплiнарного стягнення; 

 

- вiдповiдно до законодавства видавати накази з питань дiяльностi Товариства; 

 

- вiдкривати рахунки Товариства у нацiональнiй та iноземних валютах; 

 

- вирiшувати питання органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, облiку та звiтностi, 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi й iншi питання дiяльностi Товариства; 

 



- розробляти комплекснi заходи щодо забезпечення пожежної безпеки; забезпечувати 

додержання протипожежних вимог стандартiв, норм, правил, а також виконання приписiв i 

постанов органiв державного пожежного нагляду; утримувати в справному станi засоби 

протипожежного захисту i зв'язку, пожежну технiку, обладнання та iнвентар; органiзовувати 

навчання працiвникiв правилам пожежної безпеки та пропаганду заходiв щодо їх забезпечення i 

призначати уповноважених ним вiдповiдальних осiб з даних питань. 

 

 

9.2 Головний бухгалтер/ Фiнансовий директор за сумiсництвом 

 

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. 

 

 

9.3 IТ-директор 

 

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. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
Пов'язанi сторони або операцiї з пов'язаними сторонами, як визначено у МСБО 24 "Розкриття 

iнформацiї щодо пов'язаних сторiн", представленi таким чином: 

 

а) Особа, або близький член родини такої особи пов'язаний з Компанiєю, якщо така особа: 

 

i. має контроль або спiльний контроль над Компанiєю; 

 

ii. має значний вплив на Компанiю; або 

 

iii. є представником провiдного управлiнського персоналу Компанiї або її материнської 

компанiї. 

 

б) Компанiя пов'язана з iншою Компанiєю, якщо виконується будь-яка з наведених нижче умов: 

 



i. Компанiя та iнша компанiя є членами однiєї групи (що означає, що кожна материнська чи 

дочiрня компанiя пов'язанi мiж собою); 

 

ii. Компанiя є асоцiйованою компанiєю або спiльним пiдприємством з iншою компанiєю (або 

асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством члена групи, до складу якої також входить 

i iнша компанiя); 

 

iii. Обидвi компанiї є спiльним пiдприємством iншої компанiї; 

 

iv. Компанiя є спiльним пiдприємством компанiї, а iнша компанiя є асоцiйованою компанiєю в 

останнiй; 

 

v. Iнша компанiя є програмою виплат пiсля закiнчення трудової дiяльностi працiвникам 

Компанiї чи працiвникам будь-якої пов'язаної компанiї. Якщо Компанiя сама є такою програмою 

виплат, то компанiї - спонсори програми є також пов'язаними сторонами Компанiї; 

 

vi. Компанiя знаходиться пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в а); 

 

vii. Особа, визначена в а)i) має значний вплив на Компанiю, або є представником провiдного 

управлiнського персоналу Компанiї (або її материнської компанiї). 

 

При розглядi кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага придiляється змiсту 

вiдношень, а не тiльки їх юридичнiй формi. 

 

Пов'язанi сторони можуть укладати угоди, якi не проводилися б мiж непов'язаними сторонами. 

Цiни та умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн та умов угод мiж непов'язаними 

сторонами. 

 

Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року до провiдного управлiнського 

персоналу вiднесено керiвника Компанiї. Протягом 2020 року та 2019 року, загальна сума 

винагороди ключовому управлiнському персоналу складалася з короткострокових виплат i 

включена до складу адмiнiстративних витрат у складi елементiв операцiйних витрат на 

заро6iтну плату та iнших операцiйних витрат Форми 2 "3вiт про фiнансовi результати (3вiт про 

сукупний дохiд)". 

 

Виплати дивiдендiв учасникам Товариства у 2020 роцi не проводилось.  

 

Нижче наведено данi по операцiях з пов'язаними сторонами за 2020 та 2019 рiк: 

 

Пов'язанi сторони Вид транзакцiї Оборот за 2020 рiк Станом на 31 грудня 2020 року

 Оборот за 2019 рiк Станом на 31 грудня 2019 року 

 

Управлiнський персонал 

 

 

Директор - Кравчута Вiталiй Анатолiйович Заробiтна плата 

 

Нарахована (889) (15) (840) (7) 

 

 Вiдрядження та пiдзвiт (7) 0 (15) (0) 

 



Засновник Товариства, IТ-директор - Ковтун Андрiй Анатолiйович Заробiтна плата 

 

Нарахована (405) (14) (406) (15) 

 

 Дохiд за облiгацiями (153) (0) (96) (0) 

 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
д/н 

 

 



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

) 

Строк 

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 00

0 

21 щокварта

льно 

3 293 80

6,08 

04.02.2

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 

715 1,43 

Усього Облігація підприємства 

відсоткова бездокументарна 

іменна 

715 1,43 

 

 

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: 801,7 814,3 0 0 801,7 814,3 

  будівлі та споруди 75,8 115,9 0 0 75,8 115,9 

  машини та обладнання 182,5 124,7 0 0 182,5 124,7 

  транспортні засоби 278 179,8 0 0 278 179,8 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 265,4 393,9 0 0 265,4 393,9 

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 801,7 814,3 0 0 801,7 814,3 

Опис - 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

53 167 53 999 

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 1 723 X X 

у тому числі:  

Овердрафт 28.08.2020 1 723 18 28.08.2021 

Зобов’язання за цінними паперами X 8 300 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 8 300 X X 

Облiгацiї, серiя А 15.02.2018 8 300 21 04.02.2021 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

- 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

- 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

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 

- 30.12.1899 0 0 30.12.1899 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

- 30.12.1899 0 X 30.12.1899 

Податкові зобов'язання X 713 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 32 890 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 22 464 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 66 090 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 "ТI-IНВЕСТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37833036 

Місцезнаходження 01032, Україна, Шевченкiвський р-н, 

Київ, С.Петлюри, буд. 30 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

59 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.02.2019 

Міжміський код та телефон 044-584-38-28 

Факс 044-584-38-28 

Вид діяльності Брокерська дiяльнiсть 

Опис ТОВ "ТI-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 

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI ДЖI 

КЕЙ ЮКРЕЙН" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21326993 

Місцезнаходження 04070, Україна, Подiльський р-н, Київ, 

вул. Братська, будинок 5, квартира 11 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0238 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон +380444657289 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

Опис ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI ДЖI 

КЕЙ ЮКРЕЙН" надає послуги з 

проведення аудиту Емiтента. 

 



КОДИ 

Дата 27.01.2021 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ 

ПЛЮС" 
за ЄДРПОУ 34410930 

Територія   за КОАТУУ 34410930 

Організаційно-пра

вова 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: 103 

Адреса, телефон: 49126 м. Днiпро, пр-кт Працi, 2Т, +38(067)-635-08-05 

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 31.12.2020 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 747 870 

    первісна вартість 1001 1 135 1 713 

    накопичена амортизація 1002 ( 388 ) ( 843 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 928 814 

    первісна вартість 1011 3 874 4 528 

    знос 1012 ( 2 946 ) ( 3 714 ) 

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 31 657 14 225 

Відстрочені податкові активи 1045 5 339 5 213 

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 38 671 21 122 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 31 923 23 236 

Виробничі запаси 1101 713 380 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 31 210 22 856 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 54 511 50 822 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 4 163 5 298 

    з бюджетом 1135 24 24 

    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 6 671 9 806 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 7 867 7 658 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 7 867 7 658 

Витрати майбутніх періодів 1170 3 3 

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 1 015 1 288 

Усього за розділом II 1195 106 177 98 135 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 144 848 119 257 

 

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 50 874 50 042 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 53 999 53 167 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 9 320 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 37 052 0 

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 46 372 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 1 723 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 27 007 10 762 

    розрахунками з бюджетом 1620 727 713 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 420 340 

    розрахунками зі страхування 1625 86 95 

    розрахунками з оплати праці 1630 397 405 

    одержаними авансами 1635 56 58 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 1 782 2 716 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 14 422 49 618 

Усього за розділом IІІ 1695 44 477 66 090 

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 144 848 119 257 

 

Керівник    Кравчута Вiталiй Анатолiйович 

 

Головний бухгалтер    



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ 

ПЛЮС" 
за ЄДРПОУ 34410930 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 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 300 653 324 676 

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 ( 273 084 ) ( 309 364 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 27 569 15 312 

    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 12 122 5 576 

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 ( 22 441 ) ( 20 154 ) 

Витрати на збут 2150 ( 31 701 ) ( 25 739 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 8 896 ) ( 9 476 ) 

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 0 

    збиток 2195 ( 23 347 ) ( 34 481 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 27 760 39 776 

Інші доходи 2240 9 840 24 550 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 5 247 ) ( 18 523 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 6 929 ) ( 7 291 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 2 077 4 031 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -449 -836 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 1 628 3 195 

    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 1 628 3 195 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1 464 1 630 

Витрати на оплату праці 2505 27 166 22 865 

Відрахування на соціальні заходи 2510 5 509 4 639 

Амортизація 2515 1 236 1 307 

Інші операційні витрати 2520 27 663 24 928 

Разом 2550 63 038 55 369 

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 01.01.2021 

Підприємство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ 

ПЛЮС" 
за ЄДРПОУ 34410930 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 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 371 626 436 300 

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 155 39 

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 14 160 12 892 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 227 623 ) ( 234 370 ) 

Праці 3105 ( 21 064 ) ( 17 779 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5 677 ) ( 4 827 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 12 249 ) ( 10 276 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 422 ) ( 1 542 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 4 887 ) ( 2 469 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 6 940 ) ( 6 265 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 21 757 ) ( 12 599 ) 

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 ( 87 293 ) ( 70 855 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 10 278 98 525 

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

   



    фінансових інвестицій 3200 0 5 296 

    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 598 453 

    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 ( 28 600 ) ( 3 041 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 29 095 ) ( 8 660 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -57 097 -5 952 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 60 708 43 285 

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 ( 9 322 ) ( 111 136 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 4 774 ) ( 17 132 ) 

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 46 612 -84 983 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -207 7 590 

Залишок коштів на початок року 3405 7 867 277 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -2 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 7 658 7 867 

 

Керівник    Кравчута Вiталiй Анатолiйович 

 

Головний бухгалтер    



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" 
за ЄДРПОУ 34410930 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 3 125 0 0 0 50 874 0 0 53 999 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 -2 460 0 0 -2 460 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 3 125 0 0 0 48 414 0 0 51 539 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 1 628 0 0 1 628 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 1 628 0 0 1 628 

Залишок на кінець року  4300 3 125 0 0 0 50 042 0 0 53 167 

 

Керівник    Кравчута Вiталiй Анатолiйович 

 

Головний бухгалтер    





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає 

фiнансовий стан ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" (далi - Компанiя) станом на 31 грудня 2020 року, 

а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у капiталi за 2020 рiк, у 

вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ").  

Без примiток 

Без примiток 

Без примiток 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI 

ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

21326993 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

Україна, 04070, мiсто Київ, вул. 

Братська, будинок 5, квартира 11 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

0238 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: №0244 Рiшення АПУ 

№249/5, дата: 26.04.2012 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2021 по 31.12.2021 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності)  

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 03/02-01, дата: 01.03.2021 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 01.03.2021, дата 

закінчення: 16.03.2021 

12 Дата аудиторського звіту 16.03.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

50 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО  

АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ 

"ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН" 

                      

 

 

 

 

 

Свiдоцтво про включення до Реєстру 

 аудиторських фiрм та аудиторiв  № 0238 вiд 26.01.2001р. №98  

Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11  

 

 



 

                                 

Учасникам та керiвним посадовим особам  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  

"АВТОКРЕДИТ ПЛЮС",  

НАЦIОНАЛЬНIЙ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ  

ТА ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

м. Київ                                                                                                                 

16 березня 2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АВТОКРЕДИТ ПЛЮС", 

код ЄДРПОУ 34410930, 

що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при реєстрацiї 

випуску, або випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, або звiту про 

результати розмiщення акцiй, станом на 31 грудня  2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АВТОКРЕДИТ ПЛЮС", 

код ЄДРПОУ 34410930, 

що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при реєстрацiї 

випуску, або випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, або звiту про 

результати розмiщення акцiй, станом на 31 грудня  2020 року 

Адресат 

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) призначається для керiвництва 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС", фiнансова 

звiтнiсть якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з 



цiнних паперiв та фондового ринку (далi - Комiсiя). 

Думка  

 

Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС", код за ЄДРПОУ 34410930, адреса 

Товариства: Україна, 49126, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ПРОСПЕКТ ПРАЦI, 

будинок 2 Т, що складається з: 

" Балансу (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;  

" Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2020 рiк;  

" Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рiк;  

" Звiту про власний капiтал (Форма № 4) за 2020 рiк;  

" Примiток до фiнансової звiтностi, що включають стислий виклад значущих облiкових 

полiтик за 2020 рiк.  

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах фiнансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" станом на 31 грудня 2020 року, його  фiнансовi результати i грошовi 

потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ) та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України. 

 

Основа для думки  

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"  згiдно з 

Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (далi - Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Українi до нашого 

аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог 

та Кодексу РМСЕБ. Ми провели аудит вiдповiдно до обраної Товариством концептуальною 

основою - Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

 

Суттєва невизначенiсть, що стосується безперервностi дiяльностi 

Не змiнюючи нашої думки щодо фiнансової звiтностi, звертаємо Вашу увагу на те, що 

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчної кризи. В результатi 

нестабiльної ситуацiї в Українi дiяльнiсть Товариства супроводжується ризиками. 

Вплив економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє 

остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i вони можуть 

негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства. 

Свiтова пандемiя короновiрусної хвороби (COVID - 19) та запровадження Кабiнетом Мiнiстрiв 

України карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю її подальшого 

поширення в Українi зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi суб'єктiв 

господарювання.  

Управлiнський персонал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" не iдентифiкувало суттєвi невизначеностi, яка могла б поставити пiд 

значний сумнiв здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть, тому 

використовувало припущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як основи для 

облiку пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi, не враховуючи зростаючу невизначенiсть 

пов'язану iз змiною економiчної ситуацiї та песимiстичними прогнозами розвитку свiтової та 

нацiональної економiки. 

Зазначена iнформацiя Товариством не розкрита належним чином у фiнансовiй звiтностi 



складеної станом на 31 грудня 2020 року та за 2020 рiк у супереч до концептуальної основи - 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та МСА 570 "Безперервнiсть 

дiяльностi" (переглянутий), за яким визначається необхiднiсть розкриття iнформацiї про 

значущiсть потенцiйного впливу таких умов та ймовiрнiсть та час їх виникнення. 

Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнє дiяльностi Товариства на даний момент з 

достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить коригувань, якi 

могли би бути результатом таких ризикiв. Вони будуть вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, як 

тiльки будуть iдентифiкованi i зможуть бути оцiненi. 

 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, 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  

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. 

 

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 2020 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;  

- 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 оцiнку здатностi суб'єкта господарювання продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi, а також доречностi використання управлiнським персоналом припущення про 

безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та вiдповiдностi розкриття 

питань, що стосуються безперервностi дiяльностi.  

Вiдповiдальна особа  несе вiдповiдальнiсть  також за: 

- початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку; 

- правочиннiсть (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 2020 рiк, 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: 

o Балансу (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року;  

o Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2020 рiк;  

o Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рiк;  

o Звiту про власний капiтал (Форма № 4) за 2020 рiк;  

o Примiток до фiнансової звiтностi, що включають стислий виклад значущих облiкових 

полiтик за 2020 рiк;   

o Статутнi, реєстрацiйнi документи; 

o Протоколи, накази; 

o 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 Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку 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 обгрунтованої 

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 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, Вимог до аудиторського висновку, що подається до НКЦПФР у складi 

документiв для реєстрацiї випуску, випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, 

звiту про результати розмiщення акцiй (крiм цiнних паперiв iнститутiв спiльного 

iнвестування), затвердженi рiшенням Комiсiї вiд 08.10.2013 року №2187, зареєстрованi в 

Мiнiстерствi фiнансiв України вiд 29.10.2013 року за №1827/24359 iз наступними змiнами та 

доповненнями та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 

впевненостi та супутнiх послуг, прийнятих Аудиторською палатою України в якостi 

нацiональних, 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 обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск (складання) 

звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем 

впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить 

суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано 

очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на 

основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми 

використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з 

аудиту.  

Крiм того, ми: 

o 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; 

 o 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; 

 o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 



 o 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 грунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.  

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями 

iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу 

її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.  

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це 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.  Ми описуємо цi 

питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай оскiльки негативнi наслiдки 

такого висвiтлення можуть очiкувано переважати його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

 

 

 

 

Iнформацiя про Товариство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" (далi - 

Товариство), зареєстроване  вiдповiдно до Законiв України "Про товариства з обмеженою та 

додатковою вiдповiдальнiстю" вiд 06.02.2018 року № 2275-VIII, з наступними змiнами та 

доповненнями, "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" вiд 16.04.1991 року № 959-XII 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 31.12.2020 року вiдокремлених пiдроздiлiв у 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: Україна, 49126, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ПРОСПЕКТ 

ПРАЦI, будинок 2 Т 



Дата державної реєстрацiї Дата запису: 14.06.2006 

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 

Лiцензiї Компанiя взята на облiк як така, що має право надавати послуги з фiнансового 

лiзингу. Дата прийняття та номер рiшення Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг про взяття на облiк - 29.01.2013 №334, серiя та 

номер довiдки, виданої Нацiональним Банком України ФЛ №А0000004.  

Також розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг №1672 вiд 16.05.2017року була видана безстрокова лiцензiя на 

надання послуг з фiнансового лiзингу.  

Учасники/Засновник Товариства КОВТУН АНДРIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ, Країна 

громадянства: Україна, Мiсцезнаходження: Україна, 49099, Днiпропетровська обл., мiсто 

Днiпро, житловий масив Червоний Камiнь, будинок 14, квартира 96,  

Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 2 143 855,08  

ЧУЯН НАТАЛIЯ МИКОЛАЇВНА, Країна громадянства: Україна, Мiсцезнаходження: Україна, 

49027, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА ВЕРНАДСЬКОГО, 

будинок 35Б, корпус 2, квартира 189,  

Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 381 522,15  

КРЮЧКОВА ТАМАРА ВIТАЛIЇВНА, Країна громадянства: Україна, Мiсцезнаходження: 

Україна, 49027, Днiпропетровська обл., мiсто Марганець, ПРОВУЛОК КРУГОВИЙ, будинок 

1,  

Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 381 522,15 

БУКРЄЄВА ДАР'Я ЮРIЇВНА, Країна громадянства: Україна, 

Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 218 026,05  

Керiвник, кiлькiсть працiвникiв Керiвник - Кравчута Вiталiй Анатолiйович 

Середня кiлькiсть працiвникiв - 103 особи 

Дата останнiх змiн до Статуту Статут затверджено Загальними зборами Учасникiв 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" 

Протоколом №3005/2019 вiд 30 травня 2019 року  

Аудиторам надано до перевiрки фiнансову звiтнiсть Товариства складену за Мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi, а саме: 

" Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2020 року; 

" Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2020 рiк; 

" Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), (Форма № 3) за 2020 рiк; 

" Звiт про власний капiтал (Форма № 4) за 2020 рiк; 

" Примiток до фiнансової звiтностi, що включають стислий виклад значущих облiкових 

полiтик за 2020 рiк.  

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2020 фiнансовий рiк є звiтнiстю, яка вiдповiдає вимогам 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

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 та iнших стандартiв, що 

стосуються пiдготовки аудиторського висновку. 

Дiйсна перевiрка, проводилася у вiдповiдностi з вимогами 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, Вимог до аудиторського висновку, що 

подається до НКЦПФР у складi документiв для реєстрацiї випуску, випуску та проспекту 

емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, звiту про результати розмiщення акцiй (крiм цiнних 

паперiв iнститутiв спiльного iнвестування), затвердженi рiшенням Комiсiї вiд 08.10.2013 року 

№2187, зареєстрованi в Мiнiстерствi фiнансiв України вiд 29.10.2013 року за №1827/24359 iз 

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 

обгрунтування 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 обгрунтування 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". 

Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства на пiдставi даних з вимогами Мiжнародних стандартiв 



фiнансової звiтностi, складена 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. 

 

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 31.12.2020 року в усiх суттєвих аспектах достовiрно 

та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2020 року згiдно з 

Мiжнародними стандартами фiнансовох звiтностi та нормативними вимогами щодо 

органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. 

Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує Концептуальну основу за 

Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Аудиторською перевiркою було 

охоплено повний пакет рiчної фiнансової звiтностi, складеної станом на 31.12.2020 року. 

На Товариствi фiнансова звiтнiсть складалась протягом 2020 року та своєчасно та 

представлялась до вiдповiдних контролюючих органiв. 

Бухгалтерський облiк Товариства ведеться з використанням комп'ютерної технiки та 

програмного забезпечення. 

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2020 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 на 2020 рiк. Аудиторською перевiркою 

пiдтверджено, що бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2020  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 обранiй 

концептуальнiй основi, а саме: Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi, а також 

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" 

станом на 31.12.2020 року складають 21 122 тис грн, у т. ч. нематерiальнi активи - 870 тис грн, 

основнi засоби за залишковою вартiстю - 814 тис грн, iншi необоротнi активи - вiдсутнi. 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2020 року становить - 14 225 

тис грн. 

Вiдстроченi податковi активи станом на 31 грудня 2020 року становлять 5 213 тис грн. 

Балансова вартiсть необоротних активiв ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"  станом на 31 грудня 



2020 та 2019 рокiв: 

Необоротнi активи На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Змiни(+,-) 

Нематерiальнi активи(тис грн) 747 870 +123 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї(тис грн) - - - 

Основнi засоби(тис грн) 928 814 -114 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть(тис грн) 31 657 14 225 -17 432 

Вiдстроченi податковi активи(тис грн) 5 339 5 213 -126 

Iншi необоротнi активи(тис грн) - - - 

Разом 38 671 21 122 -17 549 

Розкриття iнформацiї щодо облiку запасiв 

Аудит даних запасiв Товариства станом на 31.12.2020 р. свiдчить, що облiк запасiв, ведеться 

згiдно обранiй концептуальнiй основi, а саме: Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.  

Проведена Товариством iнвентаризацiя була проведена вiрно згiдно з "Положенням про 

iнвентаризацiю активiв та зобов'язань" вiд 02.09.2014 року № 879 з наступними змiнами та 

доповненнями.  

Таким чином аудитор пiдтверджує, що станом на 31.12.2020 року запаси Товариства 

становлять 23 236 тис грн, у т.ч. виробничi запаси - 380 тис грн, товари - 22 856 тис грн. 

Зауважень до облiку не виявлено. 

Запаси ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"  станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв представленi 

наступним чином:       

Запаси На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Змiни(+,-) 

Запаси (тис грн), в т.ч.: 31 923 22 856 -9 067 

Виробничi запаси(тис грн) 713 380 -333 

Готова продукцiя(тис грн) -          -              -  

Товари(тис грн) 31 210 22 856 -8 354 

Разом 31 923 23 236 -9 067 

                                                          

Розкриття iнформацiї щодо облiку дебiторської заборгованостi  

 

Аудит даних дебiторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2020 р. свiдчить, що облiк 

дебiторської заборгованостi, ведеться згiдно обранiй концептуальнiй основi, а саме: 

Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.  

Проведена Товариством iнвентаризацiя була проведена вiрно згiдно з "Положенням про 

iнвентаризацiю активiв та зобов'язань" вiд 02.09.2014 року № 879 з наступними змiнами та 

доповненнями.  

Таким чином аудитор пiдтверджує, що станом на 31.12.2020 року: дебiторська заборгованiсть 

за продукцiю, товари, роботи, послуги становить - 50 822 тис грн, дебiторська заборгованiсть 

за розрахунками за виданими авансами - 5 298 тис грн, дебiторська заборгованiсть за 

розрахунками з бюджетом становить - 24 тис грн iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 9 

806 тис грн. Зауважень до облiку не виявлено. 

Дебiторська заборгованiсть ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" станом на 31 грудня 2020 та 2019 

рокiв представлена наступним чином:                                                                         

Дебiторська заборгованiсть На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Змiни(+,-) 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги(тис грн) 54 511 50 822 -3 

689 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами(тис грн) 4 163 5 298 +1 

135 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом(тис грн) 24        24              

-  

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть(тис грн) 6 671 9 806 +3 135 

Разом 65 369 65 950 +581 



 

Грошовi кошти. Касовi та банкiвськi операцiї. Облiк розрахункiв 

 

Облiк касових та банкiвських операцiй Товариства, вiдповiдає обранiй концептуальнiй основi, 

а саме: Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також чинному законодавству 

України. 

Порушень в облiку грошових коштiв не виявлено.  

За перевiрений перiод облiк розрахункiв вiвся з дотриманням дiючих вимог.  

Станом на 31.12.2020 року на балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв -7 

658 тис грн.  

Грошi та їх еквiваленти ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв 

представленi наступним чином:                                                                             

Грошi та їх еквiваленти На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Змiни(+,-) 

Грошi та їх еквiваленти(тис грн) в т.ч.: 7 867 7 658 -209 

Готiвка - - - 

Рахунки в банках 7 867 7 658 -209 

 

Розкриття iнформацiї щодо поточних фiнансових iнвестицiй 

 

Вiдповiдно до проведеної аудиторської перевiрки даних iнвестицiйної дiяльностi 

Пiдприємства, аудитор пiдтверджує, що станом на 31.12.2020 року поточнi фiнансовi 

iнвестицiї Товариства - вiдстунi. Зауважень до облiку не виявлено. 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"  станом на 31 грудня 2020 та 2019 

рокiв становлять:                                                             

Поточнi фiнансовi iнвестицiї На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Змiни(+,-) 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї(тис  грн) - - - 

Iншi оборотнi активи 

Незалежною аудиторською перевiркою було пiдтверджено, що iншi оборотнi активи 

Товариства станом на 31.12.2020 року становлять  - 1 288 тис грн. Облiк оборотних активiв 

ведеться вiрно, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та до "Iнструкцiї 

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 станом на 31.12.2019 року становили - 1 015 тис грн. Зауважень до облiку оборотних 

активiв не виявлено.  

Iншi оборотнi активи ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" станом на 31 грудня 2020 та 2019 рокiв 

становлять:                                                             

Iншi оборотнi активи На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Змiни(+,-) 

Iншi оборотнi активи(тис  грн) 1 015 1 288 +273 

 

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

звiтностi 

 

Бухгалтерський облiк та оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 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 31.12.2020 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 Товариства  вiрно вiдображенi у статтi балансу - поточна 

кредиторська заборгованiсть за: товари, роботи, послуги станом на 31.12.2020 року становить 

- 10 762 тис грн, поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 713 тис 



грн, у т.ч. з податку на прибуток - 340 тис грн, поточна кредиторська заборгованiсть за 

розрахунками зi страхування - 95 тис грн, поточна кредиторська заборгованiсть за 

одержаними авансами -  58 тис грн, поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками 

оплати працi - 405 тис грн. 

Поточнi забезпечення станом на 31 грудня 2020 року становлять - 2 716 тис грн. 

Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2020 року становлять - 49 618 тис грн.  

Короткостроковi кредити банкiв станом на 31 грудня 2020 року становлять - 1 723 тис грн. 

Поточнi зобов'язання та забезпечення ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" станом на 31 грудня 2020 

та 2019 рокiв представленi наступним чином:                                                                             

Поточнi зобов'язання та забезпечення На 31.12. 2019 р. На 31.12.2020 р. Змiни(+,-) 

Короткостроковi кредити банкiв(тис грн) - 1 723 +1 723 

Поточна кредиторська заборгованiсть за: товари, роботи, послуги(тис грн) 27 007 10 762 -16 

245 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом(тис грн) 727 713 -14 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування(тис грн) 86 95

 +9 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi(тис грн) 397 405

 +8 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами(тис грн) 56 58 +2 

Поточнi забезпечення(тис грн) 1 782 2 716 +934 

Iншi поточнi зобов'язання(тис грн) 14 422 49 618 +35 196 

Разом 44 477 66 090 +21 613 

 

Протоколом № 02/11-17-1 загальних зборiв учасникiв вiд 02 листопада 2017 року було 

затверджене Рiшення про публiчне розмiщення облiгацiй з метою залучення коштiв для 

фiнансування проекту "Фiнансовий лiзинг автомобiлiв" iз наступними параметрами випуску: 

  характеристика облiгацiй: iменнi; вiдсотковi; звичайнi (незабезпеченi). 

  кiлькiсть облiгацiй: 50 000 штук (п'ятдесят тисяч штук); 

  номiнальна вартiсть облiгацiї: 1 000 гривень (одна тисяча гривень, 00 копiйок): 

  загальна номiнальна вартiсть випуску облiгацiй: 50 000 000,00 (п'ятдесят мiльйонiв 

гривень); 

  Дата закiнчення обiгу облiгацiй: "02" лютого 2021 року (включно); 

  Забезпечення облiгацiй: незабезпеченi облiгацiї. 

Станом на 31.12.2020 року поточнi зобов'язання за облiгацiями становила 8 300 тис грн. 

Станом на дату складання цього аудиторського звiту, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" здiйснило остаточне погашення поточних 

зобов'язань за облiгацiями в розмiрi 8 300 тис грн. 

 

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. 

 

Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам 

 

Аудиторами пiдтверджується дотримання вимог порядку формування Статутного капiталу, 

правильнiсть вiдображення в облiку внескiв до Статутного капiталу, порядок ведення 

аналiтичного облiку рахунку 40 "Зареєстрований (пайовий) капiтал".  

Вiдповiдно до Протоколу № 1 установчих зборiв iнiцiативної групи вiд 25 квiтня 2006 року 

було прийнято рiшення про створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС". Статутний капiтал Товариства було 



зареєстровано у розмiрi 50 500,00 (П'ятдесят тисяч п'ятсот гривень 00 коп) i розподiлено мiж 

Учасниками Товариства наступним чином: 

Учасники Товариства: Частка у статутному капiталi,% Сума, грн 

НОРВАЛК ВЕНЧУРIЗ ЛТД (NORWALK VENTURES LTD) 

 99,99 Грошовi кошти у валютi США у сумi 9 999,00 доларiв США, що за курсом НБУ 

(5,05 гривень за 1 долар США) на 25.04.2006 р. становить 50 494,95 гривень 

ЛАШКО ТЕТЯНА СЕРГIЇВНА 0,01% Грошовi кошти у валютi України 5,05 гривень 

Всього: 100,00 50 500,00 

 

Фактичнi внески до статутного капiталу пiдтверджуються банкiвськими виписками та 

платiжними документами: 

 

№ Платiжний документ Сума, грн 

1 Меморiальний ордер №29721174 вiд 29 травня 2006 року 5,05 

2 Меморiальний ордер №02060606 вiд 02 червня 2006 року 50 494,95 

Всього 50 500,00 

 

Вiдповiдно до Протоколу №14/07-15-1 загальних зборiв учасникiв ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" вiд 14 липня 2015 року було 

прийнято рiшення про розподiл балансового прибутку, який дорiвнює 3 074 425,43 грн. (Три 

мiльйони сiмдесят чотири тисячi чотириста двадцять п'ять грн. 43 коп.) мiж Учасниками 

Товариства, шляхом нарахування дивiдендiв пропорцiйно часткам у статутному капiталi. Було 

нараховано дивiденди у розмiрi 3 074 117,99 (Три мiльйони сiмдесят чотири тисячi сто 

сiмнадцять гривень 99 коп.)  Компанiї НОРВАЛК ВЕНЧУРIЗ ЛТД (NORWALK VENTURES 

LTD) та 307,44 грн. (триста чотири гривнi 44 коп) Громадянцi України Лашко Тетянi 

Сергiївнi. 

Також було запропоновано та прийнято рiшення спрямувати  нарахованi дивiденди на 

збiльшення Статутного капiталу Товариства.  

Таким чином, було затверджено та зареєстровано статутний капiтал Товариства у розмiрi 3 

124 925,43 грн. (Три мiльйони сто двадцять чотири тисячi дев'ятсот двадцять п'ять гривень 43 

коп.), що розподiляється мiж учасниками наступним чином: 

 

Учасники Товариства: Частка у статутному капiталi,% Сума, грн 

НОРВАЛК ВЕНЧУРIЗ ЛТД (NORWALK VENTURES LTD) 

 99,99 3 124 612,94 

ЛАШКО ТЕТЯНА СЕРГIЇВНА 0,01% 312,49 

Всього: 100,00 3 124 925,43 

 

Вiдповiдно до Протоколу №31/08-16-1 загальних зборiв учасникiв ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" вiд 08 вересня 2016 року 

було прийнято рiшення про виведення зi складу учасникiв Товариства Лашко Тетяни 

Сергiївни, а її частку закрiплено за ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС",  у зв'язку з укладанням Договору 

купiвлi-продажу частки у статутному капiталi ТОВ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" вiд 08 вересня 

2016 року, який посвiдчено приватним нотарiусом Днiпропетровського мiського 

нотарiального округу Повєткiною Н.М. та зареєстровано у реєстрi за №865. Таким чином було 

зареєстровано нову редакцiю Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС", а також затверджено розмiри часток у 

статному капiталi Товариства наступним чином: 

Учасники Товариства: Частка у статутному капiталi,% Сума, грн 

НОРВАЛК ВЕНЧУРIЗ ЛТД (NORWALK VENTURES LTD) 



 99,99 3 124 612,94 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" 0,01%

 312,49 

Всього: 100,00 3 124 925,43 

 

Вiдповiдно до Протоколу №0711/2018 загальних зборiв учасникiв ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" вiд 07 листопада 2018 року 

було надано згоду та затверджено продаж частки Товариства у статутному капiталi 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" у розмiрi 

0,01% статутного капiталу, що становить 312,49 грн. (Триста дванадцять гривень сорок дев'ять 

коп). 

Таким чином було укладено Договiр №0811/2018 купiвлi - продажу частки у статутному 

капiталi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" 

вiд 08 листопада 2018 року у розмiрi 312,49 грн (Триста дванадцять гривень сорок дев'ять коп) 

мiж ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" та 

громадянином України Кравчутою Вiталiєм Анатолiйовичем. 

Розмiр статутного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" було затверджено та розподiлено наступним чином:  

 

Учасники Товариства: Частка у статутному капiталi,% Сума, грн 

НОРВАЛК ВЕНЧУРIЗ ЛТД (NORWALK VENTURES LTD) 

 99,99 3 124 612,94 

КРАВЧУТА ВIТАЛIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ 0,01% 312,49 

Всього: 100,00 3 124 925,43 

 

Фактичний внесок до статутного капiталу пiдтверджуються банкiвськими виписками та 

платiжними документами: Банкiвська виписка №0.0.1320105304.1 вiд 09 квiтня 2019 року у 

сумi 312,49 гривень. 

          Таким чином, аудитором встановлено пiдтвердження сплати статутного капiталу у 

повному обсязi. 

Внесенi для формування статутного капiталу кошти були використанi на здiйснення 

професiйної дiяльностi Товариства. 

Протягом 2020 року на Товариствi була чинною редакцiя Статуту затверджена Загальними 

зборами Учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " АВТОКРЕДИТ 

ПЛЮС" вiд Протоколом №3005/2019 вiд 30 травня 2019 року. 

За даною редакцiєю Статуту, зареєстрований статутний капiтал Товариства зареєстровано у 

розмiрi  3 124 925,43  грн (Три мiльйони сто двадцять чотири тисячi дев'ятсот двадцять п'ять 

гривень 43 копiйки), i розподiляється мiж Учасниками наступним чином: 

Учасники Товариства: Частка у статутному капiталi Сума 

 % грн 

НОРВАЛК ВЕНЧУРIЗ ЛТД (NORWALK VENTURES LTD) 

 99,99 Грошовi кошти у валютi США у сумi 9 999,00 доларiв США, що за курсом НБУ 

(5,05 гривень за 1 долар США) на 25.04.2006 р. становить 50 494,95 гривень 

Грошовi кошти у валютi України 3 074 117,99 гривень 

КРАВЧУТА ВIТАЛIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ 0,01% Грошовi кошти у валютi України 312,49 

гривень 

Всього: 100,00 3 124 925,43 

На пiдставi Актiв приймання-передачi частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" вiд 20 березня 2020 року, 

вiдповiдно до умов Договору купiвлi-продажу частини частки у статутному капiталi вiд 20 

березня 2020 року вiдповiдно до якого ПРОДАВЕЦЬ (НОРВАЛК ВЕНЧУРIЗ ЛТД 



(NORWALK VENTURES LTD)), який володiє 99,99% частки у статутному капiталi 

Товариства номiнальною вартiстю 3 124 612,94 грн (Три мiльйони сто двадцять чотири тисячi 

шiстсот дванадцять гривень 94 копiйки) передає ПОКУПЦЯМ частку у статутному капiталi  

84,293% номiнальною вартiстю 2 634 093,40 грн (Два мiльйони шiстсот тридцять чотири 

тисячi дев'яносто три гривень 40 копiйок)  у власнiсть частки в статутному капiталi 

Товариства у наступних розмiрах: 

 

№ ПОКУПЕЦЬ: Частка у статутному капiталi Сума 

  % грн 

1. ДУБIЛЕТ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРIЙОВИЧ 27,908 872 104,19 

2. ЯЦЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛIЙОВИЧ 12,209 381 522,15 

3. ГОРОХОВСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 12,209 381 522,15 

4. ШМАЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРIВНА 6,977 218 026,05 

5. КОВТУН АНДРIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ 24,990 780 918,86 

 Всього: 84,293% 2 634 093,40 

На пiдставi Акту приймання-передачi частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" вiд 20 березня 2020 року, 

вiдповiдно до умов Договору купiвлi-продажу частини частки у статутному капiталi вiд 20 

березня 2020 року вiдповiдно до якого ПРОДАВЕЦЬ (КРАВЧУТА ВIТАЛIЙ 

АНАТОЛIЙОВИЧ), який володiє 0,01% частки у статутному капiталi Товариства номiнальною 

вартiстю 312,49 грн (Триста дванадцять гривень 49 копiйок) передає ПОКУПЦЮ  у власнiсть 

частку в статутному капiталi Товариства у  розмiрi: 

 

№ ПОКУПЕЦЬ: Частка у статутному капiталi Сума 

  % грн 

1. КОВТУН АНДРIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ 0,01 312,49 

 Всього: 0,01 312,49 

 

На пiдставi Акту приймання-передачi частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" вiд 06 квiтня 2020 року, 

вiдповiдно до умов Договору купiвлi-продажу частини частки у статутному капiталi вiд 06 

квiтня 2020 року вiдповiдно до якого ПРОДАВЕЦЬ (НОРВАЛК ВЕНЧУРIЗ ЛТД (NORWALK 

VENTURES LTD)), який володiє 15,697% частки у статутному капiталi Товариства 

номiнальною вартiстю 490 519,54 грн (Чотириста дев'яносто тисяч п'ятсот дев'ятнадцять 

гривень 54 копiйки) передає ПОКУПЦЮ  у власнiсть частку в статутному капiталi 

Товариства у  розмiрi: 

 

№ ПОКУПЕЦЬ: Частка у статутному капiталi Сума 

  % грн 

1. КОВТУН АНДРIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ 15,697 490 519,54 

 Всього: 15,697 490 519,54 

 

На пiдставi Акту приймання-передачi частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" вiд 08 травня 2020 року, 

вiдповiдно до умов Договору купiвлi-продажу частини частки у статутному капiталi вiд 08 

травня 2020 року вiдповiдно до якого ПРОДАВЕЦЬ (ДУБIЛЕТ ОЛЕКСАНДР 

ВАЛЕРIЙОВИЧ), який володiє 27,908% частки у статутному капiталi Товариства 

номiнальною вартiстю 872 104,19 грн (Вiсiмсот сiмдесят двi тисячi сто чотири гривнi 19 

копiйок) передає ПОКУПЦЮ  у власнiсть частку в статутному капiталi Товариства у  

розмiрi: 

 



№ ПОКУПЕЦЬ: Частка у статутному капiталi Сума 

  % грн 

1. КОВТУН АНДРIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ 27,908 872 104,19 

 Всього: 27,908 872 104,19 

 

На пiдставi Акту приймання-передачi частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" вiд 08 травня 2020 року, 

вiдповiдно до умов Договору купiвлi-продажу частини частки у статутному капiталi вiд 08 

травня 2020 року вiдповiдно до якого ПРОДАВЕЦЬ (ЯЦЕНКО ВОЛОДИМИР 

АНАТОЛIЙОВИЧ), який володiє 12,209% частки у статутному капiталi Товариства 

номiнальною вартiстю 381 522,15 грн (Триста вiсiмдесят одна тисяча п'ятсот двадцять двi 

гривнi 15 копiйок) передає ПОКУПЦЮ  у власнiсть частку в статутному капiталi Товариства 

у  розмiрi: 

 

№ ПОКУПЕЦЬ: Частка у статутному капiталi Сума 

  % грн 

1. ЧУЯН НАТАЛIЯ МИКОЛАЇВНА 12,209 381 522,15 

 Всього: 12,209 381 522,15 

 

На пiдставi Акту приймання-передачi частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" вiд 08 травня 2020 року, 

вiдповiдно до умов Договору купiвлi-продажу частини частки у статутному капiталi вiд 08 

травня 2020 року вiдповiдно до якого ПРОДАВЕЦЬ (ГОРОХОВСЬКИЙ ОЛЕГ 

ВОЛОДИМИРОВИЧ), який володiє 12,209% частки у статутному капiталi Товариства 

номiнальною вартiстю 381 522,15 грн (Триста вiсiмдесят одна тисяча п'ятсот двадцять двi 

гривнi 15 копiйок) передає ПОКУПЦЮ  у власнiсть частку в статутному капiталi Товариства 

у  розмiрi: 

 

№ ПОКУПЕЦЬ: Частка у статутному капiталi Сума 

  % грн 

1. КРЮЧКОВА ТАМАРА ВIТАЛIЇВНА 12,209 381 522,15 

 Всього: 12,209 381 522,15 

 

На пiдставi Акту приймання-передачi частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" вiд 08 травня 2020 року, 

вiдповiдно до умов Договору купiвлi-продажу частини частки у статутному капiталi вiд 08 

травня 2020 року вiдповiдно до якого ПРОДАВЕЦЬ (ШМАЛЬЧЕНКО ЛЮДМИЛА 

ОЛЕКСАНДРIВНА), який володiє 6,977% частки у статутному капiталi Товариства 

номiнальною вартiстю 218 026,05 грн (Двiстi вiсiмнадцять тисяч двадцять шiсть гривень 05 

копiйок) передає ПОКУПЦЮ  у власнiсть частку в статутному капiталi Товариства у  

розмiрi: 

 

№ ПОКУПЕЦЬ: Частка у статутному капiталi Сума 

  % грн 

1. БУКРЄЄВА ДАР'Я ЮРIЇВНА 6,977 218 026,05 

 Всього: 6,977 218 026,05 

 

Таким чином, станом на 31.12.2020 року зареєстрований статутний капiтал Товариства 

складає 3 124 925,43  грн (Три мiльйони сто двадцять чотири тисячi дев'ятсот двадцять п'ять 

гривень 43 копiйки) та розподiляється мiж Учасниками наступним чином: 

Учасники Товариства: Частка у статутному капiталi Сума 



 % грн 

КОВТУН АНДРIЙ АНАТОЛIЙОВИЧ 68,605 2 143 855,08 

ЧУЯН НАТАЛIЯ МИКОЛАЇВНА 12,209 381 522,15 

КРЮЧКОВА ТАМАРА ВIТАЛIЇВНА 12,209 381 522,15 

БУКРЄЄВА ДАР'Я ЮРIЇВНА 6,977 218 026,05 

Всього: 100,00 3 124 925,43 

 

Аудитори зазначають про вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" установчим документам.  

Таким чином, станом на 31.12.2020 року величина зареєстрованого(пайового) капiталу згiдно з 

даними фiнансової звiтностi та установчими документами(якi аудитор пiдтверджує) наступна:  

" Зареєстрований статутний капiтал - 3 125 тис  грн; 

" Сплачений статутний капiтал - 3 125 тис грн; 

" Неоплачений капiтал - вiдсутнiй. 

Станом на 01.01.2020 року нерозподiлений прибуток становив 50 874 тис грн, станом на 

31.12.2020 року нерозподiлений прибуток становить 50 042 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 50 874 50 042 

Неоплачений капiтал 1425 - - 

Вилучений капiтал 1430 - - 

Iншi резерви 1435 - - 

Усього 1495 53 999 53 167 

 

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 

31.12.2020 року складають: 

Необоротнi активи                                          21 122 тис грн. 

Оборотнi активи                                              98 135 тис грн. 

    РАЗОМ  активи                                         119 257 тис грн. 

Довгостроковi зобов'язання                           - 

Поточнi зобов'язання                                     66 090 тис  грн. 

    РАЗОМ  зобов'язання                              66 090 тис  грн. 

    Чистi активи: 

РАЗОМ активи мiнус РАЗОМ зобов'язання 53 167 тис грн. 

Станом на 31.12.2020 року вартiсть чистих активiв складає 53 167 тис грн. 

Аналiз фiнансового стану 

Для проведення аналiзу фiнансових показникiв Товариства використано фiнансову звiтнiсть 

станом на 31.12.2020 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 2020 рiк. 

Економiчна оцiнка фiнансового стану Товариства на 01.01.2020 року та на 31.12.2020 року 

проводилась на пiдставi розрахункiв наступних показникiв: 

Таблиця  

ПОКАЗНИК Оптимальне значення ФАКТИЧНЕ  ЗНАЧЕННЯ 

  На 01.01.2020 р. На 31.12.2020 р. 

1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,25:0,5 0,18 0,12 

2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi           >1 2,39 1,48 

3. Коефiцiєнт структури капiталу <1 0,37 0,45 

4. Коефiцiєнт рентабельностi активiв Якнайбiльше 2,4% 1,23% 

На думку аудиторiв, фiнансовий стан Товариства є задовiльним. 

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. 

Станом на 31 грудня 2020 року та на 31 грудня 2019 року до провiдного управлiнського 

персоналу вiднесено керiвника Компанiї. Протягом 2020 року та 2019 року, загальна сума 

винагороди ключовому управлiнському персоналу складалася з короткострокових виплат i 

включена до складу адмiнiстративних витрат у складi елементiв операцiйних витрат на 

заро6iтну плату та iнших операцiйних витрат Форми 2 "3вiт про фiнансовi результати (3вiт 

про сукупний дохiд)". 

Виплати дивiдендiв учасникам Товариства у 2020 роцi не проводилось.  

Нижче наведено данi по операцiях з пов'язаними сторонами за 2020 та 2019 рiк: 

 

Пов'язанi сторони Вид транзакцiї Оборот за 2020 рiк Станом на 31 грудня 2020 року

 Оборот за 2019 рiк Станом на 31 грудня 2019 року 

Управлiнський персонал 

 

Директор - Кравчута Вiталiй Анатолiйович Заробiтна плата 

Нарахована (889) (15) (840) (7) 

 Вiдрядження та пiдзвiт (7) 0 (15) (0) 

Засновник Товариства, IТ-директор - Ковтун Андрiй Анатолiйович Заробiтна плата 

Нарахована (405) (14) (406) (15) 

 Дохiд за облiгацiями (153) (0) (96) (0) 

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 Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

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. 

Пiсля дати балансу вiдбулися наступнi подiї: 

- 04 лютого 2021 року  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " 

АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" здiйснило остаточне погашення поточних зобов'язань за облiгацiями в 

розмiрi 8 300 тис грн.   

- 26 лютого 2021 року, на пiдставi Акту приймання-передачi частки у статутному капiталi 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" вiд 26 

лютого 2021 року,вiдбулись змiни в складi учасникiв: 

Станом на дату випуску Звiту аудитора склад та вклади учасникiв наведено у Таблицi: 

№ п/п Учасник Частка у статутному капiталi, % Сума внеску до статутного капiталу та 

порядок внеску 

1 Ковтун Андрiй Анатолiйович 75,582% Грошовi кошти у валютi України 

2 361 881,13 гривень 

2 Чуян Наталiя Миколаївна 12,209% Грошовi кошти у валютi України 

381 522,15 гривень 

3 Крючкова Тамара Вiталiївна 12,209% Грошовi кошти у валютi України 

381 522,15 гривень 

ВСЬОГО: 100,00% 3 124 925,43 

 

- 15 лютого 2021 року, Загальними зборами учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" Протоколом №15/02/2021-1 вiд 15 лютого 

2021 року, було прийнято рiшення про здiйснення розмiщення вiдсоткових незабезпечених 

облiгацiй серiї В загальною номiнальною вартiстю 100 000 000,00 (Сто  мiльйонiв гривень 00 

коп.) в кiлькостi 100 000 штук, номiнальною вартiстю 1 000 (Одна тисяча гривень  00 коп)  за 

одну облiгацiю. Розмiр власного капiталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС" станом на дату прийняття рiшення про 

емiсiю облiгацiй, а саме: на 15 лютого 2021 року становить 53 346 684,14 грн. 

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. 

Станом на 31.12.2020 року на балансi ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"  вiдсутнi довгостроковi та поточнi фiнансовi 

iнвестицiї. 

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  

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 персоналу Товариства та аналiтичнi процедури. Суттєвих 

невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю не 

встановлено. 

 

III.IНШI ЕЛЕМЕНТИ 

 

 

 

                                                                                                           

Ключовий партнер з аудиту                           

(сертифiкат №001199                                                                                   

м.п. _____________   Д.В. Чирва 

вiд 28.04.1994 р)                                                                      

 

 

16 березня 2021 року 

 

 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську компанiю: 

Повна назва пiдприємства ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI 

ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН" 

Скорочена назва пiдприємства  ПП АК "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН" 

Ознака особи Юридична 

Код за ЄДРПОУ 21326993 

Юридична адреса Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11 

Адреса фактичного мiсцезнаходження Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, 

квартира 11 

Свiдоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0238 вiд 

26.01.2001 року № 98 

Свiдоцтво  про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв Свiдоцтво  про 

вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0244 Рiшення АПУ №249/5 вiд 26.04.2012 видане 

Аудиторською Палатою України 

Вiдповiднiсть реєстру аудиторiв, що мають право здiйснювати аудит проф. учасникiв 

фондового ринку включено до реєстру "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право 

проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний 

iнтерес" 

Мiсцезнаходження Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11 

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: 

 

Дата та номер договору на проведення аудиту № 03/02-01  вiд 01 березня 2021 року 

Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту з 01 березня 2021 року по 16 березня 

2021 року 

Дата складання аудиторського висновку 16 березня 2021 рiк 

 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає 

фiнансовий стан ТОВ "Автокредит Плюс" (далi - Компанiя) станом на 31 грудня 2020 року, а 

також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни у капiталi за 2020 рiк, у 

вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"). Пiд час пiдготовки 

фiнансової звiтностi керiвництво вiдповiдає за:  

- Належний вибiр та застосування облiкової полiтики;  

- Представлення iнформацiї, включно з облiковою полiтикою, у спосiб, який забезпечує її 

доцiльнiсть, достовiрнiсть, спiвставнiсть та зрозумiлiсть;  

- Додаткове розкриття iнформацiї у випадках, коли дотримання спецiальних вимог МСФЗ є 

недостатнiм для розумiння користувачами впливу конкретних операцiй, iнших подiй та умов на 

фiнансовий стан та фiнансовi показники дiяльностi Компанiї;  

- Здiйснення оцiнки щодо здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi.  

Керiвництво також вiдповiдає за:  

- Створення, впровадження та пiдтримку ефективної та надiйної системи внутрiшнього 

контролю;  

- Ведення належної облiкової документацiї, яка дозволяє у будь-який час продемонструвати та 

пояснити операцiї Компанiї та розкрити iнформацiю з достатньою точнiстю щодо її фiнансового 

стану i яка надає керiвництву можливiсть забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi 

Компанiї вимогам МСФЗ;  

- Ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до законодавства та Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi;  

- Застосування обгрунтовано доступних заходiв щодо збереження активiв Компанiї;  

- Виявлення i запобiгання випадкам фiнансових зловживань та iнших порушень.  

 

 


