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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)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2019 року

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, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, пр-кт Працi, 2Т
5. Міжміський код, телефон та факс: 092-217-45-27, факс вiдсутнiй
6. Адреса електронної пошти: planetavto.ua@gmail.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 
учасника фондового ринку: 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Повідомлення розміщено на власному 
веб-сайті учасника фондового ринку

https://
planetavto.ua/

partners/ 26.04.2019
(адреса сторінки) (дата)



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

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X
3. Інформація про посадових осіб емітента X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
    3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
    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
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах 
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість 
10. 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 та 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
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 
протягом звітного періоду
    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації X
26. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб у складi квартального звiту 
вiдсутнi - емiтент протягом звiтного перiоду участi у створеннi юридичних осiб не приймав. 
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря у складi квартального звiту вiдсутня - 
корпоративний секретар протягом звiтного перiоду не призначався, не обирався та не був 
звiльнений. Iнформацiя про випуски акцiй емiтента у складi квартального звiту вiдсутня - 
емiтент протягом звiтного перiоду випуск акцiй не здiйснював. Iнформацiя про iншi цiннi 
папери, випущенi емiтентом у складi квартального звiту вiдсутня - випуск iнших цiнних 
паперiв протягом звiтного перiоду емiтентом не здiйснювався. Iнформацiя про похiднi цiннi 
папери у складi квартального звiту вiдсутня - похiднi цiннi папери емiтента вiдсутнi. 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї у складi 
квартального звiту 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 квартального звiту вiдсутня 
- емiтент протягом звiтного перiоду випуск продукцiї не здiйснював. Iнформацiя про 
прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв у складi 
квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного перiоду не приймав рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Iнформацiя про прийняття рiшення
про надання згоди на вчинення значних правочинiв у складi квартального звiту вiдсутня - 
емiтент протягом звiтного перiоду не приймав рiшення про надання згоди на вчинення 
значних правочинiв. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiстьту складi квартального звiту вiдсутня - 
емiтент протягом звiтного перiоду не приймав рiшення про надання згоди на вчинення 
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iнформацiя про забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного 
перiоду не здiйснював випуску боргових цiнних паперiв iз забезпеченням. Iнформацiя про 
конвертацiю цiнних паперiв у складi квартального звiту вiдсутня - емiтент протягом звiтного 
перiоду не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв. Iнформацiя про замiну управителя у 
складi квартального звiту вiдсутня - протягом звiтного перiоду управитель вiдсутнiй i замiна 
не вiдбувалась. Iнформацiя про керуючого iпотекою у складi квартального звiту вiдсутня - 
керуючий епотекою вiдсутнiй. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних 
активiв у складi квартального звiту вiдсутня - протягом звiтного перiоду емiтент не мав 
iпотечних активiв. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за 
кожним консолiдованим iпотечним боргом у складi квартального звiту вiдсутня - протягом 
звiтного перiоду емiтент не випускав iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя про замiну 
iпотечних активiв у складi iпотечного покриття у складi квартального звiту вiдсутня - 
протягом звiтного перiоду емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв, iпотечнi активи 
вiдсутнi. Iнформацiя про iпотечне покриття у складi квартального звiту вiдсутня - протягом 
звiтного перiоду емiтент не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй, iпотечнi активи вiдсутнi, 
iпотечне покриття вiдсутнє. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями 
(стандартами) бухгалтерського облiку вiдсутня - фiнансова звiтнiсть емiтента складена i 



розкрита за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта 
нерухомостi у складi квартального звiту вiдсутнiй - протягом звiтного перiоду емiтент не 
здiйснював випуск цiльових облiгацiй.



ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"
2. Дата проведення державної реєстрації

14.06.2006
3. Територія (область)

Дніпропетровська обл.
4. Статутний капітал (грн) 

3124925,43
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0
7. Середня кількість працівників (осіб)

105
8. 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

9. Органи управління підприємства
Згiдно положень Статуту Товариства, управлiння Товариством здiйснюють наступнi 

органи:- Загальнi збори Учасникiв Товариства як вищий орган Товариства;- Виконавчим 
органом Товариства є Директор.
10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;

найменування, якщо засновник -
юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник -
юридична особа

Ідентифікаційний
код юридичної

особи, якщо
засновник -

юридична особа
Компанiя НОРВАЛК ВЕНЧУРIЗ ЛТД

(NORWALK VENTURES LTD)
60 Маркет Сквер, Белiз Сiтi, Белiз -

Кравчута Вiталiй Анатолiйович
Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 
загальна кількість фізичних осіб:

0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті

АТ "ТАСКОМБАНК"
2) МФО банку

339500
3) поточний рахунок

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

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
5) МФО банку

305299
6) поточний рахунок

26002050002286



IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Вид діяльності
Номер
ліцензії

Дата
видачі

Державний орган, що видав
ліцензію

Дата
закінчення
дії ліцензії

1 2 3 4 5
Лiцензiя на надання послуг

фiнансового лiзингу
1672 16.05.2017 Нацiональна комiсiя, що

здiйснює державне
регулюванняу сферi ринкiв

фiнансових послуг
Опис Термiн дiї лiцензiї безстроковий.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада

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

Кравчута Вiталiй Анатолiйович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи

2951710754
4. Рік народження

1980
5. Освіта

Вища: Спецiалiст; Приднiпровська державна академiябудiвництва та архiтектури
6. Стаж роботи (років)

17
7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ КБ <ПриватБанк>, 14360570, ПАТ КБ <ПриватБанк>, заступник керiвника Бiзнесу
по роботi з торговими пiдприємствами

8. Опис
Непогашених  судимостей  за  корисливi  та  посадовi  злочини  посадова  особа  не  має.

Посадова  особа  дiє  в  межах  повноважень  визначених  Статутом.  Посадова  особа  на  iнших
пiдприємствах посад протягом звiтного перiоду не обiймала.

1. Посада
Головний бухгалтер / Фiнансовий директор за сумiсництвом

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

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
2808306913

4. Рік народження
1976

5. Освіта
Вища: Спецiалiст; Київський нацiональний економiчнийунiверситет

6. Стаж роботи (років)
16

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ КБ <ПриватБанк>, 14360570, ПАТ КБ <ПриватБанк>, Керiвник напрямку

8. Опис
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 



1. Посада
IТ-директор

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

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
2783507797

4. Рік народження
1976

5. Освіта
Вища: Спецiалiст; Київський нацiональний економiчний унiверситет; Магiстр; 

Криворiзький економiчний iнститут Київськогонацiональний економiчного унiверситету
6. Стаж роботи (років)

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

ПАТ КБ <ПриватБанк>, 14360570, ПАТ КБ <ПриватБанк>, керiвник бiзнесу
8. Опис

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань
Дата

виникненн
я

Непогашена
частина

боргу (тис.
грн)

Відсоток від
користування

коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 75098 X X
у тому числі:
Кредит 20.02.2013 75098 19 30.10.2019

Зобов’язання за цінними паперами X 50000 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X 50000 X X

Облiгацiї, серiя А 15.02.2018 50000 21 02.02.2021
за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X 0 X X

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

X 0 X X

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

X 0 X X

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

X 3000 X X

Інші зобов'язання та забезпечення X 23688 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 228988 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.



VІІ. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцт
ва про
реєстра

цію
випуску

Найменува
ння

органу, що
зареєструв
ав випуск

Міжнародн
ий

ідентифіка
ційний
номер

Облігац
ії

(відсотк
ові,

цільові,
дисконт

ні)

Номіналь
на

вартість
(грн)

Кількість
у випуску

(шт.)

Форма
існування та

форма
випуску

Загальна
номіналь

на
вартість

(грн)

Процентна
ставка (у

відсотках)

Термін
виплати

процентів

Сума
виплаченого
процентного

доходу у
звітному

періоді (грн)

Дата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01.02.2018 01.02.20

18
НАЦIОНА

ЛЬНА
КОМIСIЯ З

ЦIННИХ
ПАПЕРIВ

ТА
ФОНДОВО
ГО РИНКУ

UA4000200
364

відсотко
ві

1000 50000 Бездокумента
рні іменні

50000000 21 щокварталь
но

1531728,24 10.02.2021

Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на територiї  України.  Мета емiсiї  облiгацiй:  Фiнансовi  ресурси,  залученi  вiд розмiщення
облiгацiй  в  повному обсязi  (100%) планується  спрямувати на  купiвлю уживаних автомобiлiв  з  метою подальшого продажу або передачi  у
фiнансовий лiзинг  на  пiдставi  договорiв  купiвлi-продажу чи договорiв  фiнансового лiзингу  з  фiзичними та  юридичними особами.  Джерела
погашення та виплати доходу за облiгацiями: Погашення облiгацiй i виплата вiдсоткового доходу за ними буде здiйснюватися за рахунок коштiв
Товариства, отриманих вiд фiнансово-господарської дiяльностi, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових
платежiв.  Зобов'язання  емiтента  щодо  невикористання  коштiв,  залучених  вiд  розмiщення  облiгацiй,  для  покриття  збиткiв  пiдприємства:
Товариство зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй,  для формування i  поповнення статутного капiталу
Товариства, а також для покриття збиткiв вiд фiнансово - господарської дiяльностi. Власникам облiгацiй надаються наступнi права: - купувати та
продавати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв; - отримати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення; - отримати
вiдсотковий дохiд в кiнцi  кожного вiдсоткового перiоду;  -  подавати облiгацiї до викупу вiдповiдно умов емiсiї;  -  здiйснювати будь-якi  iншi
операцiї, що не суперечать чинному законодавству України. Власники облiгацiй не мають права приймати участi в управлiннi Емiтентом. Права
власностi  на облiгацiї  виникають з моменту їх зарахування на рахунок власника у цiнних паперах,  вiдкритий в депозитарнiй установi.  Обiг
облiгацiй дозволяється з  дня наступного за  реєстрацiєю Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Звiту про результати
розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв. Дата початку та закiнчення укладання договорiв з першими
власниками  облiгацiй  серiї  А:  з  15.02.2018р.  по  15.05.2018р.  включно.  Укладення  договорiв  з  першими  власниками  у  процесi  публiчного
розмiщення облiгацiй буде здiйснюватись Товариством самостiйно (без залучення андеррайтера) за мiсцезнаходженням фондової бiржi ПАТ
"Фондова бiржа ПФТС": Україна 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх. У разi, якщо на запланований обсяг облiгацiй достроково
укладенi  договори  з  першими  власниками  та  за  умови  їх  повної  оплати,  можливе  дострокове  закiнчення  укладання  договорiв  з  першими
власниками  облiгацiй  за  рiшенням  Директора.  У  разi  укладання  договорiв  з  першими  власниками  та  оплати  100%  вартостi  облiгацiй  до
закiнчення  строку  укладання  договорiв  з  першими  власниками  вiдповiдної  серiї  облiгацiй,  зазначеного  в  проспектi  емiсiї  та  рiшеннi  про



розмiщення облiгацiй, Директор приймає рiшення про: - дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного
розмiщення облiгацiй;  - затвердження результатiв укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй;  -
затвердження  результатiв  розмiщення  облiгацiй;  -  затвердження  звiту  про  результати  розмiщення  облiгацiй.  Заяви  на  придбання  облiгацiй
подаються учасниками розмiщення до фондової бiржi ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" згiдно правил фондової бiржi в межах строкiв укладання
договорiв  з  першими  власниками  облiгацiй.  Договори  купiвлi-продажу  облiгацiй  укладаються  за  мiсцезнаходженням  фондової  бiржi  ПАТ
"Фондова  бiржа  ПФТС":  Україна,  01004,  м.  Київ,  вул.  Шовковична,  буд.  42-44,  6  поверх.  У  разi,  якщо  на  запланований  обсяг  облiгацiй
достроково укладенi  договори з  першими власниками та за  умови їх повної  оплати,  можливе дострокове  закiнчення укладання договорiв з
першими власниками облiгацiй за рiшенням Директора. У разi укладання договорiв з першими власниками та оплати 100% вартостi облiгацiй до
закiнчення  строку  укладання  договорiв  з  першими  власниками  вiдповiдної  серiї  облiгацiй,  зазначеного  в  проспектi  емiсiї  та  рiшеннi  про
розмiщення облiгацiй, Директор приймає рiшення про: - дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного
розмiщення облiгацiй;  - затвердження результатiв укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй;  -
затвердження результатiв розмiщення облiгацiй; - затвердження звiту про результати розмiщення облiгацiй. Порядок подання заяв на придбання
облiгацiй: Заяви на придбання облiгацiй подаються учасниками розмiщення до фондової бiржi ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" згiдно правил
фондової бiржi в межах строкiв укладання договорiв з першими власниками облiгацiй. Порядок укладання договорiв купiвлiпродажу облiгацiй:
Договори купiвлi-продажу облiгацiй укладаються за мiсцезнаходженням фондової бiржi ПАТ "Фондова бiржа ПФТС": Україна, 01004, м. Київ,
вул. Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх. Строк та порядок оплати облiгацiй, зокрема: 1) запланована цiна продажу облiгацiй пiд час розмiщення:
Запланована  цiна  продажу облiгацiй  серiй  А складає  100% вiд  номiнальної  вартостi  облiгацiй.  Цiна  продажу  облiгацiй  пiд  час  укладання
договорiв  з  першими власниками  визначається  з  урахуванням  попиту  та  ринкових  умов,  але  не  може  бути  меншою номiнальної  вартостi
облiгацiй.  2)  валюта,  у  якiй  здiйснюється  оплата  облiгацiй:  Оплата  облiгацiй  здiйснюється  у  нацiональнiй  валютi  України  -  гривнi.  3)
найменування  i  реквiзити  банку  та  номер  поточного  рахунку,  на  який  вноситиметься  оплата  за  облiгацiї:  р/р  №  26001764542001  АТ
"ТАСКОМБАНК", МФО 339500, Код ЄДРПОУ 34410930. Розрахунки за облiгацiї будуть здiйснюватися без дотримання принципу "поставка
проти  оплати".  Одержувач  коштiв  -  ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ  "АВТОКРЕДИТ  ПЛЮС".  4)  строк  оплати
облiгацiй: Облiгацiї оплачуються iнвесторами виключно грошовими коштами у розмiрах та в термiни, передбаченi договорами купiвлi-продажу
облiгацiй, але не пiзнiше дня, що передує дню затвердження результатiв укладання договорiв з першими власниками та результатiв розмiщення
облiгацiй Директором. Строк та порядок повернення внескiв, внесених в оплату за облiгацiї, у разi визнання емiсiї облiгацiй недiйсною: Директор
повертає внески, унесенi в оплату за облiгацiї,  шляхом їх перерахування власникам облiгацiй в безготiвковiй формi протягом 30 (тридцяти)
календарних днiв  з  дати визнання  емiсiї  облiгацiй  недiйсною.  У  разi  незатвердження  Уповноваженим органом Товариства  -  Директором у
встановленi  законом строки  результатiв  укладання  договорiв  з  першими власниками облiгацiй  у  процесi  публiчного  розмiщення  облiгацiй,
Директор повертає внески,  унесенi  в  оплату за  облiгацiї,  шляхом їх перерахування власникам облiгацiй в  безготiвковiй формi  протягом 30
(тридцяти) календарних днiв з дня закiнчення строку для затвердження результатiв укладання договорiв з  першими власниками облiгацiй у
процесi публiчного розмiщення. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй. 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 02.02.2021 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. Товариство зобов'язується викупити облiгацiї, якщо
власником облiгацiй буде надано вiдповiдне повiдомлення про здiйснення продажу облiгацiй в строки подання повiдомлень, встановленi умовами
розмiщення. Разом з тим, за взаємною згодою власника облiгацiй i Товариства, Товариство має право здiйснювати викуп облiгацiй на вторинному



ринку  протягом  термiну  обiгу  облiгацiй  за  договiрною  цiною.  Обов'язковий  викуп  облiгацiй  здiйснюється  в  строки  встановленi  умовами
розмiщення. Власники облiгацiй Товариства мають можливiсть отримати текст проспекту емiсiї облiгацiй Товариства (в якому зазначенi строки
та умови викупу) у вiдкритих джерелах у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Цiна викупу облiгацiй дорiвнює номiнальнiй вартостi
облiгацiй  -  1000  (одна  тисяча)  гривень.  Власники  облiгацiй,  якi  надають  облiгацiї  для  продажу,  також  отримують  вiдсотковий  дохiд  за
вiдповiдний вiдсотковий перiод, що передував датi початку викупу. Викуп облiгацiй здiйснюється Емiтентом самостiйно. Строк, у який облiгацiї
можуть бути пред'явленi  їх  власниками для викупу. Якщо дата викупу облiгацiй припадає на святковий (вихiдний)  день за  законодавством
України, викуп здiйснюється починаючи з наступного за святковим (вихiдним) днем робочого дня. Повiдомлення, поданi до або пiсля вказаного
перiоду,  вважаються  недiйсними.  Повiдомлення  має  бути  пiдписане  уповноваженою  особою  та  мiстити:  назву  власника  облiгацiй;  П.I.Б.
уповноваженої особи та вказiвку на документ, що пiдтверджує повноваження особи надавати повiдомлення (статут пiдприємства, довiренiсть
тощо), кiлькiсть облiгацiй, запропонованих до викупу, згоду з умовами викупу, викладеними в проспектi емiсiї облiгацiй, адресу та телефон
власника облiгацiй, реквiзити його банкiвського рахунку, на який повинна бути здiйснена оплата облiгацiй. Подання завiрених належних чином
повiдомлень здiйснюється особисто за адресою Емiтента, або факсимiльним зв'язком з наступним наданням оригiналiв. Подання повiдомлень
може  здiйснюватися  з  використанням  засобiв  поштової  або  кур'єрської  доставки.  Емiтент  зобов'язаний  викупити  у  власникiв  облiгацiї,  якi
належним чином надали йому повiдомлення, шляхом укладання договорiв купiвлi-продажу до дати викупу облiгацiй. Викуп здiйснюється таким
чином: Власник облiгацiй повинен перерахувати належнi йому облiгацiї на рахунок Емiтента в депозитарiї ПАТ "НДУ" до 12 години дати викупу
облiгацiй. Емiтент сплачує грошовi кошти за викупленi облiгацiї протягом п'яти банкiвських днiв пiсля дати викупу облiгацiй. При здiйсненнi
викупу  облiгацiй  не  застосовується  принцип  "поставка  проти  платежу".  Серiя  А  Вiдсотковий  перiод  Дата  викупу  Дата  початку  прийому
повiдомлень Кiнцева дата прийому повiдомлень 2 18.08.2018 08.08.2018 13.08.2018 4 18.02.2019 08.02.2019 13.02.2019 6 21.08.2019 11.08.2019
16.08.2019 8 21.02.2020 11.02.2020 16.02.2020 10 23.08.2020 13.08.2020 18.08.2020 Вiдсотковий дохiд за облiгацiями на 1-2 вiдсотковий перiод
встановлюється  в  розмiрi  18%  рiчних.  Вiдсотковi  ставки  на  кожен  з  3-4,5-6,7-8,9-10,11-12  вiдсоткових  перiодiв  визначається  Директором
Товариства виходячи з ринкової кон'юнктури не пiзнiше нiж за 13 календарних днiв до початку наступного вiдсоткового перiоду. Вiдсоткова
ставка  за  облiгацiями  не  може  бути  встановленою менше  18%  рiчних.  Товариство  публiкує  вiдомостi  про  розмiр  вiдсоткового  доходу  на
вiдповiдний вiдсотковий перiод у тому самому офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, в
якому опублiкований проспект емiсiї цих облiгацiй. Власники облiгацiй можуть отримати iнформацiю про встановлення нової вiдсоткової ставки
або пiдтвердження незмiнностi  попередньої  вiдсоткової  ставки,  на вiдповiдний вiдсотковий перiод,  безпосередньо у Емiтента за  телефоном:
тел.0922174527 або за письмовим запитом надiсланим на адресу Емiтента: 49126, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, пр-кт Працi, 2Т. Вiдповiдь
надається Емiтентом за письмовим запитом власника облiгацiй у виглядi копiї листа вiд iменi Емiтента факсом або електронною поштою не
пiзнiше 2 (двох) робочих днiв з дня отримання запиту. Метод обчислення вiдсоткового доходу: Вiдсотковий дохiд по облiгацiям нараховується
вiдповiдно до вiдсоткових перiодiв. При проведеннi усiх розрахункiв кiлькiсть днiв у роцi становить 365. Сума вiдсоткового доходу, що пiдлягає
виплатi за облiгацiями розраховується за формулою: Pi = Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає
сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за
облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв у вiдповiдному вiдсотковому перiодi. Виплата вiдсоткового доходу здiйснюються в нацiональнiй валютi України -
гривнi. Здiйснення Емiтентом виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї забезпечується Публiчним акцiонерним товариством
"Нацiональний  депозитарiй  України"  (надалi  -  "Центральний  депозитарiй")  вiдповiдно  до  правил  Центрального  депозитарiю.  Виплата
вiдсоткового  доходу  за  облiгацiями  вiдповiдної  серiї  здiйснюється  на  пiдставi  даних  реєстру  власникiв  облiгацiй,  складеного  Центральним
депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що передує датi виплати вiдсоткового доходу за облiгацiями вiдповiдної серiї (надалi -
Реєстр). Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у строки визначенi законодавством про
депозитарну систему. Виплати вiдсоткового доходу здiйснюються шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових коштах
Центрального депозитарiю, вiдкритий в ПАТ "Розрахунковий центр обслуговування договорiв на фiнансових ринках" (надалi - "Розрахунковий
центр"),  для  здiйснення  певної  виплати.  Центральний депозитарiй  надає  до  Розрахункового  центру розпорядження  про переказ  коштiв  для



здiйснення виплати з рахунку Центрального депозитарiю на вiдповiднi рахунки депозитарних установ та/або депозитарiїв кореспондентiв для
виплати власникам облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до
виплати власникам облiгацiй, Емiтент здiйснює таке утримання. Виплата вiдсоткового доходу проводиться вiдповiдно до чинного податкового
законодавства України.  У разi  вiдсутностi  у  Реєстрi  даних щодо реквiзитiв,  по яким повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу,
належна сума депонується до особистого звернення власника. На депонованi кошти вiдсотки не нараховуються та не виплачуються. Дати початку
i закiнчення погашення облiгацiй: Дата початку погашення облiгацiй: 03.02.2021р. Дата закiнчення погашення облiгацiй: 04.02.2021р. Здiйснення
Емiтентом  погашення  облiгацiй  забезпечується  Центральним  депозитарiєм  вiдповiдно  до  правил  Центрального  депозитарiю.  Погашення
забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину операцiйного дня, що
передує датi початку погашення облiгацiй. Реєстр складається Центральним депозитарiєм на пiдставi вiдповiдного розпорядження Емiтента у
строки  визначенi  законодавством  про  депозитарну  систему.  При  погашеннi  облiгацiй  Емiтент  виплачує  номiнальну  вартiсть  облiгацiй  в
нацiональнiй валютi України - гривнi. Погашення облiгацiй здiйснюється шляхом переказу Емiтентом грошових коштiв на рахунок в грошових
коштах Центрального депозитарiю, вiдкритий в Розрахунковому центрi, для здiйснення погашення та надання документiв, визначених правилами
Розрахункового центру. Центральний депозитарiй надає до Розрахункового центру розпорядження здiйснити переказ грошових коштiв з рахунку
Центрального депозитарiю на вiдповiднi  грошовi  рахунки депозитарних установ та/або депозитарiївкореспондентiв у яких вiдкрито рахунки
власникiв облiгацiй. У разi, якщо законодавством України передбачено вiдповiднi утримання на користь бюджету з сум, що належать до виплати
власникам облiгацiй,  Емiтент здiйснює таке утримання. Погашення облiгацiй проводиться вiдповiдно до чинного податкового законодавства
України.  У разi  вiдсутностi  у  Реєстрi  даних щодо реквiзитiв,  по яким повинна бути проведена виплата вiдсоткового доходу,  належна сума
депонується до особистого звернення власника. На депонованi кошти вiдсотки не нараховуються та не виплачуються. Якщо дата початку або
закiнчення погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробочий) день за законодавством України,  вiдповiдна дата початку або
закiнчення погашення облiгацiй переноситься на перший робочий день, що слiдує за таким святковим (вихiдним, неробочим) днем. Вiдсотки за
такi  святковi  (вихiднi,  неробочi)  днi  не нараховуються та не сплачуються.  Емiтент зобов'язується вчинити всi  необхiднi дiї  для зарахування
облiгацiй  на  власний  рахунок.  Погашення  облiгацiй  здiйснюється  за  номiнальною  вартiстю  в  нацiональнiй  валютi  України  (гривнi).  При
погашеннi облiгацiй Емiтент виплачує номiнальну вартiсть облiгацiй. Якщо Товариство викупить 100% облiгацiй до дати погашення, Товариство
має право прийняти рiшення про анулювання викуплених облiгацiй. Рiшення про анулювання викуплених облiгацiй приймається Директором.
Рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй за iнiцiативою Емiтента приймається уповноваженим органом емiтента - Директором.
Рiшення про дострокове погашення облiгацiй має мiстити таку iнформацiю: пiдстави для прийняття рiшення; порядок повiдомлення власникiв
облiгацiй про прийняття Емiтентом рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй; цiну дострокового погашення облiгацiй, порядок її
встановлення та розрахунок; дати початку та закiнчення строку, у який облiгацiї мають бути пред'явленi для дострокового погашення. Емiтент
повiдомляє власникiв облiгацiй про прийняте рiшення про дострокове погашення випуску облiгацiй шляхом опублiкування повiдомлення в тому
ж  самому  офiцiйному виданнi  Нацiональної  комiсiї  з  цiнних  паперiв  та  фондового  ринку  в  якому  опублiковано  проспект  емiсiї  облiгацiй
Емiтента.  Опублiкування  такого повiдомлення  здiйснюється  не  пiзнiше нiж за  10  днiв  до  дати початку  дострокового  погашення  облiгацiй.
Дострокове погашення забезпечується на пiдставi даних реєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм станом на 24 годину
операцiйного дня, що передує датi початку дострокового погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї. Дати початку i закiнчення дострокового
погашення  облiгацiй  встановлюються  рiшенням  Директора.  Строк  дострокового  погашення  випуску  облiгацiй  вiдповiдної  серiї  не  може
перевищувати одного мiсяця. Облiгацiї повиннi бути пред'явленi власником облiгацiй для дострокового погашення протягом строку дострокового
погашення випуску облiгацiй вiдповiдної серiї, але не пiзнiше 12.00 години дня, що передує дню закiнчення дострокового погашення випуску
облiгацiй.  При  достроковому погашеннi  облiгацiй,  власнику  облiгацiй  виплачується  номiнальна  вартiсть  облiгацiй  та  вiдсотковий  дохiд  за
вiдсотковий перiод в межах якого складено реєстр власникiв облiгацiй, на пiдставi даних якого здiйснюється дострокове погашення випуску
(серiї)  облiгацiй.  Сума вiдсоткового доходу,  що пiдлягає виплатi  при достроковому погашеннi  облiгацiй,  розраховується за  формулою: Pi  =
Nх(%Ставка i/100%)х(Т/365), де: Pi- сума вiдсоткового доходу за i-й перiод, що пiдлягає сплатi у гривнях; N- номiнальна вартiсть облiгацiї, у



гривнях; % Ставка i - ставка за i-й перiод, за якою нараховується вiдсотковий дохiд за облiгацiями; Т- кiлькiсть днiв з першого дня вiдсоткового
перiоду, у якому прийнято рiшення про дострокове погашення облiгацiй, до дня, що передує датi початку дострокового погашення випуску
облiгацiй,  включно.  Порядок  здiйснення  дострокового  погашення  облiгацiй  аналогiчний  порядку,  встановленому  для  погашення  облiгацiй.
Дострокове  погашення  облiгацiй  за  вимогою  власникiв  облiгацiй  не  передбачено.  У  разi  несвоєчасного  подання  власником  облiгацiй  для
погашення  (дострокового  погашення)  випуску  облiгацiй,  номiнальна  вартiсть  облiгацiй,  яка  пiдлягає  переказу  власнику,  депонується  на
вiдповiдному рахунку Емiтента. Перерахування грошових коштiв Емiтент здiйснює пiсля особистого звернення власника облiгацiй до Емiтента,
який  повинен  надати  заяву  про  отримання  вiдповiдної  суми  коштiв.  У  разi  неспроможностi  Товариства  виплатити  власникам  облiгацiй
вiдсотковий дохiд за облiгацiями та/або погасити частину чи повну вартiсть облiгацiй у термiни та спосiб, зазначенi в проспектi емiсiї облiгацiй,
Товариство оголошує про дефолт шляхом надсилання до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй вiдповiдного
повiдомлення до НКЦПФР у строк, що не перевищує 10 (десяти) календарних днiв з моменту оголошення дефолту. Товариство протягом 10
(десяти)  календарних  днiв  з  дати  оголошення  дефолту  здiйснює  персональне  письмове  повiдомлення  про  оголошення  дефолту  власникiв
облiгацiй, але не пiзнiше, нiж за 20 (двадцять) календарних днiв до дати початку виплати вiдсоткового доходу та/або погашення облiгацiй, згiдно
з термiнами та строками, зазначеними в цьому проспектi емiсiї облiгацiй, шляхом надсилання рекомендованим листом вiдповiдних повiдомлень
на пiдставi зведеного облiковогореєстру власникiв облiгацiй, складеного Центральним депозитарiєм на дату оголошення дефолту. Подальшi дiї
Товариства здiйснюються вiдповiдно до вимог Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом".
Вимоги власникiв облiгацiй (виплата номiнальної вартостi облiгацiй та вiдшкодування збиткiв) задовольняються за рахунок коштiв, одержаних
вiд реалiзацiї активiв Емiтента, у порядку, строки та у черговостi, визначенi Законом України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або
визнання  його  банкрутом"  та  Цивiльним  кодексом  України.  Iнформацiя  щодо  лiстингу/делiстингу  цiнних  паперiв:  облiгацiї  обертаються
позабiржою.



КОДИ

Дата 31.03.2019

Підприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ 
ПЛЮС"

за ЄДРПОУ 34410930

Територія Дніпропетровська область, Жовтневий р-н за КОАТУУ 1210136900
Організаційно-
правова форма 
господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ 240

Вид економічної 
діяльності

Торгівля автомобілями та легковими 
автотранспортними засобами

за КВЕД 45.11

Середня кількість працівників: 106
Адреса, телефон: 49126 м. Днiпро, пр-кт Працi, 2Т, 092-217-45-27
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)

на 31.03.2019 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 401 518
    первісна вартість 1001 516 683
    накопичена амортизація 1002 ( 115 ) ( 165 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 155 0
Основні засоби 1010 1 399 1 487
    первісна вартість 1011 3 314 3 673



    знос 1012 ( 1 915 ) ( 2 186 )
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 61 022 44 534
Відстрочені податкові активи 1045 4 911 5 360
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 67 888 51 899
    II. Оборотні активи
Запаси 1100 35 494 37 106
Виробничі запаси 1101 1 381 1 229
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 34 113 35 877
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги

1125 72 620 69 457

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
    за виданими авансами 1130 4 828 6 315
    з бюджетом 1135 25 153
    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 39 082 33 966
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0



Гроші та їх еквіваленти 1165 277 3 034
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 277 3 034
Витрати майбутніх періодів 1170 0 5
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 757 663
Усього за розділом II 1195 153 083 150 699
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття

1200 0 0

Баланс 1300 220 971 202 598

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 49 297 49 254
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 52 422 52 379
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 110 498 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 35 284 39 283



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 145 782 39 283
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 75 098
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
    товари, роботи, послуги 1615 4 874 17 124
    розрахунками з бюджетом 1620 989 653
    у тому числі з податку на прибуток 1621 699 486
    розрахунками зі страхування 1625 98 91
    розрахунками з оплати праці 1630 405 399
    одержаними авансами 1635 68 292
    розрахунками з учасниками 1640 0 0
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
    страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 1 160 1 297
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 15 173 15 982
Усього за розділом IІІ 1695 22 767 110 936
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 220 971 202 598

Примітки: Звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ, випущених Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та пояснень, опублiкованих



Мiжнародним Комiтетом з тлумачення фiнансової звiтностi.

Керівник Кравчута Вiталiй Анатолiйович

Головний бухгалтер Не передбачено

КОДИ

Дата 01.04.2019

Підприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ 
ПЛЮС"

за ЄДРПОУ 34410930

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 1 квартал 2019 року
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 49 838 111 537

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 ( 47 096 ) ( 104 296 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
    прибуток

2090 2 742 7 241

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 2105 0 0



зобов’язань
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 528 382
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 ( 4 577 ) ( 3 095 )
Витрати на збут 2150 ( 5 556 ) ( 6 145 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2 760 ) ( 5 008 )
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 ( 9 623 ) ( 6 625 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 11 358 15 982
Інші доходи 2240 6 438 6 278
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 6 478 ) ( 15 467 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1 442 ) ( 1 200 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290 253 0

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -38 217
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
    прибуток

2350 215 0

    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 215 -815

III. Елементи операційних витрат

Назва статті
Код

рядка
За звітний

період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 507 43
Витрати на оплату праці 2505 5 016 4 666
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 043 849
Амортизація 2515 321 241
Інші операційні витрати 2520 6 006 8 448
Разом 2550 12 893 14 247

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
Примітки: Примiтки вiдсутнi.

Керівник Кравчута Вiталiй Анатолiйович

Головний бухгалтер Не передбачено

КОДИ

Дата 01.04.2019

Підприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ 
ПЛЮС"

за ЄДРПОУ 34410930

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 1 квартал 2019 року

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 0 0
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 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025 0 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0



Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 0 ) ( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість

3117 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів

3118 ( 0 ) ( 0 )

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

3150 ( 0 ) ( 0 )

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

3235 0 0

Інші надходження 3250 0 0
Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )
    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )



Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
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 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
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 0 0
Чистий рух коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки: Данi вiдсутнi в квартальнiй звiтностi емiтента.

Керівник Кравчута Вiталiй Анатолiйович

Головний бухгалтер Не передбачено

КОДИ

Дата 01.04.2019



Підприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ 
ПЛЮС"

за ЄДРПОУ 34410930

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 1 квартал 2019 року

Форма №3-н

Код за ДКУД 1801006

Стаття
Код

рядка
За звітний період За аналогічний період

попереднього року
надход-
ження

видаток надход-
ження

видаток

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

3500 0 0 0 0

Коригування на: 
    амортизацію необоротних активів

3505 0 Х 0 Х

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

3515 0 0 0 0

    збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших не грошових 
операцій

3520 0 0 0 0

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

3522 0 0 0 0

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

3523 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0

Зменшення (відновлення) корисності 
необоротних активів 

3526 0 0 0 0

Фінансові витрати 3540 Х 0 Х 0



Зменшення (збільшення) оборотних 
активів 

3550 0 0 0 0

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

3552 0 0 0 0

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

3553 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської заборгованості 

3554 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточних 
зобов'язань 

3560 0 0 0 0

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

3561 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0

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

3564 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов'язань 

3567 0 0 0 0

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0

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

3195 0 0 0 0

II. Рух коштів у результаті 



інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 
    фінансових інвестицій 

3200 0 X 0 X

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

3215 0 Х 0 Х

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

3235 0 Х 0 Х

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

3255 X 0 X 0

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

3280 X 0 X 0

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

3295 0 0 0 0

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

3300 0 Х 0 Х

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

3310 0 Х 0 Х

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

3345 Х 0 X 0

    Погашення позик 3350 Х 0 X 0
    Сплату дивідендів  3355 Х 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 Х 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з 3365 Х 0 X 0



фінансової оренди 
Витрачання на придбання частки в 
дочірньому підприємстві 

3370 Х 0 X 0

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 

3375 Х 0 X 0

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

3395 0 0 0 0

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період  

3400 0 0 0 0

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

3410 0 0 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0
Примітки: Данi вiдсутнi в квартальнiй звiтностi емiтента.

Керівник Кравчута Вiталiй Анатолiйович

Головний бухгалтер Не передбачено

КОДИ

Дата 01.04.2019

Підприємство
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АВТОКРЕДИТ ПЛЮС"

за ЄДРПОУ 34410930

Звіт про власний капітал
За 1 квартал 2019 року

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 0 0 0 0 0 0 0 0



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 0 0 0 0
Скоригований залишок на 
початок року 

4095 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 0 0 0 0 0 0 0 0

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 
зареєстрованого капіталу  

4205 0 0 0 0 0 0 0 0

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 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки: Данi вiдсутнi в квартальнiй звiтностi емiтента.

Керівник Кравчута Вiталiй Анатолiйович

Головний бухгалтер Не передбачено







ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Керiвництво емiтента пiдтверджує, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть,
пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України <Про
бухгалтерський  облiк  та  фiнансову  звiтнiсть>,  мiстить  достовiрне  та  об'єктивне  подання
iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних
осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, i що
промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до
частини четвертої статтi 401 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>.


