
lMoHA
ТОВ (АУДИТОРСЬ}И ФlРМА
( lМОНА-АУДИТ)
01030, м. КиТв, вул. Пирогова, 2137
Телефон (044) 565-77 -22

lдентифiкацiйний код юридичноТ особи: 23500277
Банкiвськi реквiзити:
lBAN UA 75 380805 0000000026007435483 в ПАТ
кРайффайзен Банк Аваль>

аудит

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо промIжноi ФIнАнсовоi звIтностI

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬШСТЮ (АЛЬФА-ЛIЗИНГ
YKPAIHA))I що подаеться до Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку
при ре€страцii випуску, або випуску та проспекту eMicii окремих видiв цiнних паперiв,

або звiту про результати розмiщення акцiй,
стАном нА 2-Й квАртАл 2020 року

Користувачам фiнансовоi звiтностi
Товариства з обмеженоIо вiдповiдальнiстю (АЛЬФА-ЛIЗИНГ YKPAIHA)
Нацiональнiй KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку .

Роздiл <Звiт щодо огляду промiжноi фiнансовоi звiтностi>>
Вступний параграф

Ми виконали огляд Балансу (Звiту про фiнансовий стан) Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю кАЛЪФА-ЛIЗИНГ УКРАiНА> (код еДРПОУ ЗЗ9422З2) станом на З0
червня 2020 року i вiдповiдних Звiтiв про фiнансовi результати, змiни у власному капiталi та

рух грошових коштiв за перiод з 0t.01 .2020 року по 30.06.2020 року, якi закiнчилися
зазначеною датою, та Примiток до промiжноi фiнансовоТ звiтностi, включаючи стислий
викпад значущих облiкових полiтик.

Щата затвердження фiнансовоi звiтностi до випуску ЗI.07.2020 року.
Управлiнський персонаJI несе вiдповiдальнiсть за складання й достовiрне подання цiсi

промiжноi фiнансовоi звiтностi, пiдготовленоi у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних
стандартiв фiнансовоi звiтностi, зокрема Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 34
<Промiжна фiнансова звiтнiсть>, Закону Украiни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в YKpaiHi> вiд 16,07.1999 року J\Ъ 996-XIV (зi змiнами i доповненнями).

Нашою вiдповiдальнiстю е надання висновку щодо цiеi промirкноi фiнансовоi
звiтностi на ocHoBi огляду, rrроведеного у вiдповiдностi до Мiхснародних стандартiв
контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг.

Обсяг огляду
Ми провели огляд вiдповiдно до Мiжнародного стандарту завдань з огляду 2410

<Огляд промiжноi фiнансовоi iнформацii, що виконуеться незалежним аудитором суб'екта
господарювання),

Огляд промiжноi фiнансовоi iнформацii полягас у здiйсненнi зашитiв переважно
особам, що вiдповiдають за фiнансовi й облiковi питання, а також у застосуваннi аналiтичних
та iнших процедур огляду. Огляд значно менший за обсягом, нiж ауди,I, що проводиться
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, а отже, не дае нам змоги отримати
впевненiсть у тому, що нам стане вiдомо про Bci значнi питання, якi можна було б
iдентифiкувати пiд час аудиту. Вiдповiдно ми не висловлюемо аудиторську д}мку.

Висновок
На ocHoBi нашого огляду нiщо не привернуло нашоi уваги, що б змусило нас

вважати, що промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена за Мiжнародними
стандартами фiнансовоi звiтностi, не нада€ правдиву й неупереджену iнформацiю про



фiнансовий стан Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (АЛЬФА-ЛIЗИНГ
YKPAIHA)> cTatIoM на 30 червня 2020 року, та його фiнансовi результати i грошовi
потоки за перiод, що розпочався 01.01.2020 року та закiнчився 30.06.2020 року,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi.

роздiл <<звiт про iншi правовi та реryляторнi вимоги>>

В цьому Роздiлi наведена iнформачiя, розкриття якоi передбачено у вiдповiдностi до
рiшень I{ацiональноТ KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку, в тому числi рiшення
Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку <Вимоги до аудиторського
висновку, що lтода€ться до НаIIiона_пьноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку у
складi документiв для ресстрацii випуску, випуску та проспекту eMicii окремих видiв цiнних
паперiв, звiту про результати розмiщення акцiй (KpiM цiнних паперiв iнститутiв спiльного
iнвестування)>, що затвердженi Рiшенням Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та

фондового ринку УкраIни Jt 2187 вiд 08.10.201З року (iз змiнами тадоповненнями), iнших
законодавчих aKTiB Украiни та нормативних документiв Нацiональноi KoMicii з цiнних
паперiв та фондового ринку.

I_\ей Звiт щодо огляду промiжноi фiнансовоi звiтностi Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю (АЛЬФА-ЛIЗИНГ УКРАiНА)) станом на 30.06.2020 року може бути
представлено вiдповiдним органам Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового
ринку.

1. OcHoBHi BhoMocTi про Товариство з обмеженою вiдповИальнiстю (АЛЬФА-
ЛIЗИНГ YKPAIHA>> наведенi в Таблицi 1.

Таблиця 1

ПOка.зЁйк Значення

1
Повне найменування
Товариства

ТОВЛРИСТВО З ОБN4ЕЖЕНО}О ВIЛПОВIЛЛЛЬНIСТЮ
кАЛъФА-ЛIЗИНГ УКРАiНА)

2 Код за СЩРПОУ зз9422з2

^,J
IvIiсцезнаходження юридичноТ
особи

Украiно, 04073, MicTo Киiв, Проспект Степана Бандери,
будинок 9

4 Щата державноТ ресстрацii
Щата запису 20.02.2006 року, номер запису 1 0]I |02 0000
004 954

5
Щата внесення ocTaнHix змiн до
установчих документiв

03.03.2020 року

6 Види дiяльностi за КВЕД

64.9| Фiнансовий лiiинг (основний);
77,1| Надання в оренду автомобiлiв i легкових
автотранспортних засобiв ;

77 .|2 Надання в оренду ванта}кних автомобiлiв;
45.1 1Торгiвля автомобiлями та легковими
автотранспортними засобами ;

45.1 9 Торгiвля iншими автотранспортними засобап4и;
77 .З| Надання в оренлу сiльськогосподарських машин i
устаткування;
77 .З2 Надання в оренду будiвелъних машин i устаткування,
77.З9 Надання в оренду iнших машин, устаткування та
ToBapiB, н. в. i. у.

7
Отриманi лiцензiТ на здiйснення
дiялъностi

Лiцензiя на провадження

фiнансових послуг (KpiM
господарсько1 дlяльност1
професiйноI дiяльностi

з надання
FIa ринку



цiнttих паперiв), а саме, надання послуг фiнансового лiзингу
(Розпоряд}кення Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс
регулIовання у сферi ринкiв фiнансових послуг, Jф 1869 вiд
18.0 5.201 7 року)

8 Керiвник Власова Лариса Федорiвна
9 Головний бухгалтер Щiденко IОлiя СергiТвна

10
Кiлъкiсть праuiвникiв станом
на 30.0б .2020 року

6|, середня кiлькiсть працiвникiв - б 1

Бренд кАльфа-Лiзинг> почав працювати на фiнансовому ринку Украiни з листопада
2014 року вiд iMeHi юридичноi особи - ТОВ (УЛК dЕНД-ЛIЗ>>.

У сiчнi 2017 року ВЙ-Ы ВЙЧ ЮКРВЙН ЛtМIТЕД (100% засновник Альфа-банку
Украiна) придбала l00% статутного капiталу одного з лiдерiв (до 2014 року) ринку
лiзингових послуг - ТОВ <УнiКредит Лiзинг>, пiсля придбання компанiя була перейменована
в ТОВ (НЕОС ЛIЗИНГ). 20 грулня 2018 року Засновники ТОВ (НЕОС ЛIЗИНГ) вирiшили
офiцiйно перейменувати компанiю в ТОВ кАльфа-Лiзинг УкраiЪa>.

10 липня 2019 року було вирiшено приеднати ТОВ (УЛК Ленд-лiз> до компанii ТОВ
кАльфа-Лiзинг Украiно. З0 вересня 2019 року було пiдписано передавальний акт про
передачу Bcix активiв та зобов'язань вiд ТОВ (УЛК Ленд-лiз) до ТОВ <Альфа-Лiзинг
УкраiЪa>. 13 грулня 2019 було завершено процес реорганiзацii та Bci права та обов'язки за

укладеними договорами перейшли до ТОВ <Альфа-Лiзинг УкраiЪa>.
Загальними Зборами учасникiв Товариства (Протокол Jф 28102 вiд28.02.2020 року), а

саме: вй-ы вйч юкрвйн лIмIтЕд (Авн UKRAINE LIMITED) - учасник, який володiе
|1,06Уо Статутного капiталу Товариства та СIФУМ ГРУП ЛIМIТЕД (SIFUM GROUP
LIMITED) Учасник, який володiс 88p4Уо Статутного капiта.lrу Товариства, було
затверджено рiшення про наступне:

Перевести Власову Ларису Фелорiвну з посади .Щиректора Товариства на посаду
Генерального .Щиректора Товариства з 29,02.2020 року;

Змiнити мiсцезнаходження Товариства з: 04210, м. Киiв, проспект ГероТв Сталiнграду,
булинок 25Б на нове мiсцезнаходження: 04073, м. КиiЪ, проспект Степана Бандери, 9.

Назва Товариства, його органiзацiйно-правова форма господарювання та види
дiяльностi вiдповiдають Статуту та вiдобрахtенi в CTaTyTi достовiрно.

Концептуальною основою для пiдготовки промiжноi фiнансовоi звiтностi Товариства
с Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення
бlхгалтерського облiку та складання фiнансовоi звiтностi, внутрiшнi положення Товариства.

Ми звертасмо увагу на додаткову iнформацiю.

Пояснювальнi параграфи:
Щодаткова iнформацiя

про проведення аудиторськоi перевiрки фiнансовоi звiтностi
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬШСТЮ (АЛЬФА_ЛIЗИНГ

YKPAIHA)

Щодо можливостi (спроможностi) Товариства безперервно здiйснювати cBolo
дiяльнiсть протягом найближчих 12 мiсяцiв

Припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядаеться аудитором у вiдповiдностi
до МСА 510 <Безперервнiсть дiяльностi> (переглянутий) як таке, що Товариство
продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи Hi HaMipy, Hi потреби
лiквiдуватися або припиняти ii.

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi
дiяльностi. Управлiнський персонал Товариства планус вживання заходiв для покращення
показникiв дiяльностi та tтодаJIьшого розвитку Товариства. 

з



Зiбранi докази та аналiз дiяльностi Товариства не дають аудиторам достатнiх
пiдстав сумнiватись в здатностi Товариства безперервно продовжувати свою
дiяльнiсть. Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутнс дiяльностi Товариства
на даний момент з достатньою достовiрнiстю неможливо.

Використовуючи звичайrri процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану
Товариства ми не знайшли прямих доказiв про порушення принципiв функцiонування
Товариства.

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертасмо увагу на те, що в
YKpaiHi icHye невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньоТ
економiчноi полiтики, нормативно-правовоi бази та розвитку полiтичноi ситуацii. Ми не
масмо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та ix вплив на фiнансовий
стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства, про що йдеться в роздiлi
кСуттева невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi>.

Щодо вiдповiдностi прийнятоi управлiнським персоналом Товариства облiковоi
полiтики вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та
мсФз.

Концептуальною основою промiжноi фiнансовоi звiтностi Товариства за 1-е Пiврiччя
2020 року, е Мiхснароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi
стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО),
Принципи побудови, методи i процедури застосування облiковоi полiтики Товариства,

здiйснюються згiдно Наказу кПро органiзацiю бlхгалтерського облiку та облiкову полiтику
товариства) J\Ъ 04/20 вiд 03.01 .2020 року.

Облiкова полiтика Товариства в перiодi, який перевiрявся, визначас ocHoBHi засади
ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансовоi звiтностi з дотриманням основних
принципiв та забезпеченням методiв оцiнки та реестрацii господарських операцiй, якi
передбаченi Законом УкраТни <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi>
Jф 99б-ХIV вiд 1б.07.1999 року зi змiнами та доповненнями та Мiжнародними стандартами

фiнансовоi звiтностi, (надалi МСФЗ),
Облiкова полiтика Товариства розкривае основи, стандарти, правила та процед)?и

облiку, якi Товариство використовуе при веденi облiку та складання звiтностi вiдповiдно до
МСФЗ. Облiкова полiтика встановлюе принципи визнання та оцiнки об'сктiв облiку,
визначення та деталiзацii окремих статей фiналrсовоi звiтностi Товариства.

Розкриття iнформацiiу фiнансовiй звiтностi.

Нематерiальнi активи
У результатi проведеноi перевiрки аудиторами встановлено, що станом на 30.06.2020

року на балансi Товариства облiковуються нематерiальнi активи первiсною вартiстю 2 418
тис. грн. Знос нематерiальних активiв станом на 30.069020 року складав | 097 тис. грн., що
вiдповiдае даним первинних документiв та облiкових регiстрiв.

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховусться iз застосуванням прямолiнiйного
методу, виходячи iз строку ix корисного використання. Нарахування амортизацii
починасться з мiсяця, у якому нематерiальний актив став придатним для використання.

За звiтний перiод метод нарахування амортизацii не змiнювався.
На думку аудиторiв, вiдповiдно до вимог Наказу про облiкову полiтику та вимог

Мiжнаролному стандарту бухгалтерського облiку 38 <Нематерiальнi активи)), який виданий
Радою з Мiжнародних стандартiв бухга-птерського облiку (РМСБО) (зi змiнами та
доповненнями), необхiдно розглянути питання щодо вiдповiдностi даних нематерiальних
активiв критерiям визнання активом.

OcHoBHi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи, вiдстроченi податковi активи
За даними фiнансовоi звiтностi Товариства станом на 30.06.2020 року на балансi

облiковуються ocHoBHi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи первiсною вартiстю 11

591 тис. грн.



Сума нарахованого зFIосу основних засобiв та iнших необоротних матерiаJIьних
активiв станом на 30.06.2020 року склала 3 486 тис. грн.

Згiдно наданих на розгляд аудиторiв документiв ЕIарахування аI\4ортизацii малоцiнних
необоротних матерiальних активiв групи кIншi необоротнi матерiальнi активи) проводиться
прямолiнiйним методом за строками використання, встановленими постiйно дiючою
iнвентаризацiйною комiсiсю., що вiдповiдае вимогам Наказу про облiкову полiтику та
вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 16 <OcHoBHi засоби>>, який
виданий Радою з Мiх<народних станлартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та
застосовуеться з 01 сiчня 2005 року (зi змiнами та доповненнями) (далi - МСБО 1б).

Вiдстроченi податковi активи Товариства станом на 30.06.2020 року вiдсутнi.

Фiнансовi iнвестицii
За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв

аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на З0.0б.2020 року на балансi
Товариства не облiковуються довгостроковi та поточнi фiнансовi iнвестицii.

Щебiторська заборгованiсть, iншi оборотнi активи
Щовгострокова дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 30.06.2020 року

складас 259295 тис. грн..
BapTicTb поточноТ дебiторськоi заборгованостi Товариства за товари, роботи, послуги

станом на 30.06.2020 року становить 486 200 тис. грн., що вiдповiдае даним peccTpiB
аналiтичного та синтетичного облiку.

Сума дебiторськоi заборгованостi за розрахунками з бюджетом станом на 30.0б.2020

року становить 1 368 тис. грн.

Щебiторська заборгованiсть Товариства за виданими авансаN{и станом на 30.06.2020

року складас 5 5З9 тис, грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 30.06.2020 року складае

6 9|2 тис. грн.
Станом на 30.06.2020 року iншi оборотнi активи Товариства складають 304 тис. грн.

Грошовi кошти та ix еквiваленти
Залишок грошових коштiв та iх еквiвалентiв станом на 30.06.2020 року на рахунках

Товариства склав 2 946 тис. грЕ., що вiдповiдас банкiвським випискам та даним,
вiдобраrкеним в фiнансовiй звiтностi Товариства.

облiк запасiв
За даними фiнансовоТ звiтностi Товариства станом на З0.06.2020 року на балансi

облiковуються виробничi запаси в cyMi 189 тис. грн. та товари в cyMi 3 881 тис. грн., що
вiдповiдае даним первинних докlментiв та облiкових регiстрiв.

Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс Товариства за собiвартiстю.
собiвартiсть запасiв визначаеться згiдно з Мiжнародний стандартом бухгалтерського облiку
2 <Запаси>, який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку
(РМСБО) (зi змiнами та доповненнями) (далi - МСБО 2).

Забезпечення наступних витрат i платежiв та цiльове фiнансування
При проведеннi перевiрки було встановлено, що станом на 30.06.2020 року поточнi

забезпечення виплат становить 1 668 тис. грн.
Iнших забезпечень наступних витрат i платежiв, а також цiльового фiнансування, на

ба,rансi Товариства станом на 30.06.2020 року не облiковуються, що в цiлому вiдповiдас
первинним документам та даним peecTpiB аналiтичного та синтетичного облiку.

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства
Аулиторами дослiдхtено, що визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства в цiлому

вiдповiдають вимогам Наказу про облiкову полiтику та вимогам Мiхснародного стандарту



бухгалтерського облiку 37 кЗабезпечення, yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи>, який
виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та
застосовусться з 01 липня 1999 року (зi змiнами тадоповненнями).

Iншi довгостроковi зобов'язання на балансi Товариства станом на 30.06.2020 року не

облiковуються.
,Щовгостроковi кредити банкiв на балансi Товариства станом на 30.06.2020 року

облiковуються в cyMi 209 153 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями

облiковусться на балансi Товариства станом на 30.06.2020 року в cyMi 450 4I4 тис. грн., що
вiдповiдае даним первинних документiв та даним peccTpiB аналiтичного та синтетичного
облiку.

Станом на 30.06,2020 року на бухга-штерських рахунках Товариства облiковуються
поточнi зобов'язання, а саме:

- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в cyMi 2 242 тис. грн.;
- поточнi зобов'язання за одержаними авансами в cyMi б 458 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов'язання зарозрахунками в cyMi 9 567 тис. грн.

.Щоходи
Вiдображення доходiв в бухгалтерському облiку Товариства здiйснюеться на пiдставi

наступних первинних документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), виписок банку,

розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону
Jъ 996.

За результатами аудиторськоi перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журналах -
ордерах та оборотно-сtlльдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв Товариства
за 1-е Пiврiччя 2020 року в цiлому вiдповiдають первинним документам.

Величина чистого доходу вiд решriзацii продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) за 1-е

Пiврiччя 2020 року склав 459'757 тис. грн.
Величина iнших операцiйних доходiв Товариства, якi облiковуються на окремих

субрахунках рахунку 7i кIнший операчiйний доход>, нарахованих за 1-е Пiврiччя2020 року,
склаJIа 126 990 тис. грн.., iншi фiнансовi доходи склали 1,09 159 тис. грн.

Вказанi доходи вiдображались в облiку на пiдставi первинних документiв. Iнформацiя
щодо доходiв наведена в Примiтках до фiнансовоi звiтностi.

Витрати
На думку аудиторiв, облiк витрат Товариства ведеться в цiлому вiдповiдно до норм

мсБо.
Вiдображення витрат Товариства за 1-е Пiврiччя 2020 року здiйснюва-ltось на

вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно Плану paxyHKiB бухгалтерського облiку та
Iнструкцii про застосування Плану paxyHKiB бlхгаlrгерського облiку активiв, капiталу,
зобов'язань та господарських операцiй пiдприемств i органiзацiй, затвердженою наказом
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 30.11.1999 р. Nч 291 (зi змiнами i доповненнями).

Бухгалтерський облiк витрат Товариства за 1-е Пiврiччя 2020 року здiйснюсться на
пiдставi наступIIих первинних документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), накладних, iнших
первинних та розрахункових докlментiв.

За результатами аудиторськоi перевiрки встановлено, що данi, якi вiдображено в

журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих аудиторам, в основному
вiдповiдають первинним документаN{ та даним фiнансовоi звiтностi Товариства за 1-е
Пiврiччя 2020 року.

Структуру витрат Товариства за даними Звiту про фiнансовi результати за 1-е Пiврiччя
2020 року та даними облiкових регiстрiв та первинних документiв наведено в Таблицi 2.



Таблищя 2

Собiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 455 053

Адмiнiстративнi витрати 24 854

Витрати на збут 5 600

Iншi операцiйнi витрати |49 522

Фiнансовi витрати 53 860

Iншi витрати 5

Витрати з податку на прибуток Товаристваза 1-е Пiврiччя 2020 року склали суму 0 тис.
грн.

Таким чином, з урахуванням доходiв отриманих та витрат, понесених Товариством за 1-

е Пiврiччя 2020 року, фiнансовим результатом дiяльностi Товариства став прибуток у розмiрi
7 6|2 тис. грн.

Аулитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 1-е

Пiврiччя 2020 року в ycix суттевих аспектах повно i достовiрно вiдображае величину доходiв
та витрат Товариства.

власний капiтал
За даними Балансу власний капiтал Товариства станом на 30.06.2020 року складае

суму 96 558 тис. грн.
BiH складасться iз статутного капiталу в розмiрi 513 478 тис. грн., додаткового

капiталу в розмiрi 26 тис. грн., непокритого збитку в розмiрi 4|6 946 тис. грн..
Резервного капiталу, капiталу в дооцiнках, пайового капiталу, неоплаченого капiта.пу,

вилученого капiталу станом на З0.06.2020 року Товариство не мае.
На думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у промiжнiй

фiнансовiй звiтностi Товариства станом на З0.06,2020 року достовiрно.
Стаryтний капiтал

Щля облiку статутного капiталу Товариство використову€ рахунок бухгаrrтерського
облiку 40 <Зареестрований (пайовий) капiтал>.

У Товариства станом на З0.06.2020 року зареестрований статутний капiтал становить
51З 477 891,22 грн.

Форлtування mа сплаmа Сmаmуmноzо капimалу Товарuсmва:
Станом на дату реестрацii юридичноТ особи 20.02.2006 року Статутний капiтал

Товариства було визначено Статутом у розмiрi 3б 600,00 грн., затвердкеному рiшенням
Установчих зборiв засновникiв вiд I2.0I.2006, та сфориовано шляхом внесення грошовими
коштами в наступному порядку i строки: 12.01.2006 року 4 200,00 евро сплатив Банк Австрiя
КредiтанштаJIьт Лiзинг Гезельшафт м.б.Х., а також 12.01.2006 року 1800,00 евро сплатив БА
Свролiз Бетайлiгюнсгезельшафт м.б.Х. У зв'язку iз закiнченням строку зберiгання
документiв (банкiвських виписок, платiжних доручень), що пiдтверджують внесення
грошових коштiв до статутного капiталу Товариства, а також припиненням юридичноi
особи-банку, у якому було вiдкрито рахунок Товариства у вказаний перiод часу, TaKi
документи i ix реквiзити вiдсутнi.

Данi щодо розподiлу статутного капiталу серед Учасникiв Товариства наведено в
Таблицi 3.



Таблиця З

В подальшому Загальними зборами учасникiв Товариства 27.07.2006 було прийнято

рiшення (Протокол Jt 212006) збiльшити розмiр Статутного капiталу Товариства до
5 08З 581,60 гривень та здiйснити вiдповiднi внески пропорчiйно часткам Учасникiв
Товариства протягом одного року, у зв'язку з чим було змiнено Статут та встановлено

розподiл часток мiж 1..rасниками Товариств&, що вiдображений в Таблицi Ns 4.
Таблиця 4.

Внески з метою збiльшення Статутного капiта-гtу були BHeceHi грошовими кошта]\[и в
наступнi строки:

29.1,I.2006 року 224 000 евро сплатив Банк Австрiя КредiтанштЕtльт Лiзинг
Гезельшафт м,б.Х.

29.|1.2006 року 96 000,00 евро сплатив БА евролiз Бетайлiгюнсгезельшафт м.б.Х.
1З.0б.2007 року 331 800 евро сплатив Банк Австрiя Кредiтанштальт Лiзинг

Гезельшафт м.б.Х.
13.06.2007 року 142 200,00 свро сплатив БА Свролiз Бетайлiгюнсгезельшафт м.б.Х.

J!{ь

з/п
УчасПИКй ,ТоЁ.rрйсtЁа

ЗагаJ,ьнfl 
,,

счма внеску
(грн.) ,

i,, ,,.l,ЧаСTКа В

,,,cTflTyTHoMy
,, , Кагliталi
,], (о/о\ '

1

Банк Австрiя
КредiтанштчLпьт Лiзинг
ГезельIJJафт м.б,Х.

IОрилична особа,
зареестрована за
законодавством Лвстрii, з

мiсцезнаходженням:
Опернгасс е 2|, 1040 Вiлень,
Австрiя

25 620,00 70,00

2.

БА €вролiз
Бетайл iгюн сгез ельш афт
м.б.Х.

IОр"дична особа,
зареестрована за
законодавством Лвстрii, з

мiсцезнаходженням:
Опернгасс е 2|, 1040 Вiдень,
Австрiя

10 980,00 3 0,00

лъ
зlп

fi,аНi,l1Пр,о,.УЧа СНй,КiЁ

, ,Товариствfl, , I

, Частка в
l.iiСТаТУТНОМУ
::] : a,,,: : :...,,a.капrталr
,, (%)

1

Банк Австрiя
Кр едiтанштчtJIьт Лiзин г
Гезелъшафт м.б.Х.

IОр"дична особа,
заре€стрована за
законодавством ЛвстрiI, з

мiсцезнаходженням:
Опернгасс е 2|, 1040 Вiдень,
Австрiя

з 558 507,|2 70,00

2.

БА Свролiз
Б етайлiгюн сгез ельшафт
м.б.Х.

IОр"дична особа,
зареестрована за
законодавством Лвстрii, з

мiсцезнаходженням:
Опернгасс е 2I , 1040 Вiденъ,
Австрiя

1 525 07 4,48 3 0,00



У зв'язку iз закiнченням строку зберiгання документiв (банкiвських виписок,
платiжних доручень), що пiдтверд}кують внесення грошових коштiв до статутного капiталу
Товариства, а також припиненням юридичноi особи-банку, у якому було вiдкрито рахунок
Товариства у вказаний перiод часу, TaKi документи i ik реквiзити вiдсутнi.

У свою чергу, на пiдставi рiшення Позачергових Загальних зборiв учасникiв
Товариства вiд 28.09.2007 (Протокол ]ф 11/2007) було змiнено склад учасникiв Товариства
шляхом вiдступлення Банк Австрiя Кредiтанштальт Лiзинг Гезельшафт м.б,Х. та БА Свролiз
Бетайлiгюнсгезельшафт м.б.Х. на користь УнiКредит Глобал Лiзинг С.п.А. своiх часток у
Статутному капiта-iri Товариств&, що вiдображено в новiй редакцii Статуту Товариства, який
зареестрований 02.10.2007, i вiдповiднi вiдомостi внесено до единого державного реестру
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань. Новий склад

учасникiв Товариства вiдображено в Таблицi J\Ъ 5 нижче.

Таблиця 5

На пiдставi рiшення Загальних зборiв учасникiв Товариства вtд 2'7.0|.201'7 (Протокол
Np 27-0|12017) було змiнено склад учасникiв Товариства шляхом продажу частки сдиним

учасником Товариства, вiдомостi про що внесено до единого державного реестру
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань, та затверджено нову

редакцiю Статуту Товариства, в якiй вiдображено розподiл стаryтного капiталу серед
Учасникiв Товариства, викладений в Таблицi ]ф 6.

Таблиця 6

Станом на 01.01.2019 року розмiр Статутного капiталу Товариства складав
5 083 581,60 грн.

Щанi щодо розподiлу статутного капiталу серед Учасникiв Товариства наведено в
Таблицi 7.

J\b

з1п

::. l:]::i: .,_| _:: :,.: | :,,,:.:,,,:,:

Загвльнfl ,

сума BHecKY
(грн.)

,: 
iЧасtка в

CtnTyTHoMy

,, , кflпlталl
| (%)

1

УнiКредит Глобал
Лiзинг С.п.А.
I]вайгнiдерласунг м.
Вiдень

Австрiйська постiйна
установа iз
мiсцезнаходженням у м.
Вiдень та юридичною
адресою: Опернгасс е, 27,
1040, Вiденъ, Австрiя

5 083 581,б0 100,00

J\b

с/п
Учаснйки ТоварЙства

Загальна сума
:внеску (грн.)

Часfка Б
ёtrТУтНому

aa

,КеПrТаЛl
(%)

1

ЕЙ-БI ЕЙЧ ЮКРВЙН
лIN4IтЕд (лвн
IJKMII{E LIN4ITED)

С rоридичною особою, що
зареестрована в Республiцi
Кiпр 04.1 1.2005 року,
юридична адреса:
Темiстоклi-Лервi,5, Еленiон
Бiлдiнг,2-й поверх, ПС
10бб, Нiкосiя Кiпр

5 083 581,60 100,00



Таблиця 7

10 липня 2019 року було вирiшено приеднати ТОВ кУЛК Ленд-лiз> до компанii ТОВ
кАльфа-Лiзинг УкраiЪа>. 30 вересня 2019 року було пiдписано передавальний акт про
передачу Bcix активiв та зобов'язань вiд ТОВ кУЛК Ленд-лiз) до ТОВ <Альфа-Лiзинг
Украiна>. 13 грулня 2019 було завершено процес реорганiзацii та Bci права та обов'язки за
укладеними договорами перейшли до ТОВ кАльфа-Лiзинг'УкраiЪа>. Статутний кашiтал
Товариства було збiльшено на 10 697 200,00 грн. в прочесi реорганiзацii шляхом присднання
ТОВ кУЛК Ленд-лiз> за передавальним актом ТОВ (УЛК Ленд-лiз) станом на З0.09.2019,
який затверджено рiшенням Загальних зборiв учасникiв ТОВ кУЛК Ленд-лiз> вiд 30.09.2019
(Протокол Nч 7).

Згiдно Рiшення Ns 4 вiд 01.10.2019 року Сдиного Учасника Товариства, а саме: ЕИ-БI
ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛIМIТЕД (АВН UKRAINE LIMITED), статутний капiтал Товариства пiсля
реорганiзацii встановлено в розмiрi 15 780 781,60 грн. та затверджено розподiл часток
Учасникiв. Данi щодо розподiлу статутного капiталу серед Учасникiв Товариства наведено в
Таблицi 8.

Таблиця 8

J\b

з/гl

',,,,,:,,,,

Загалъна сума
внеску (грн.)

.., .'....,,Ч&сtка:В

статутному,оо
,,, ,, КаПlТаЛr

(о/о)

1

ВЙ-ЪI ЕЙЧ ЮКРВЙН
ЛII\4IТЕД (АВН
UKMINIE LIN4ITED)

С юридичною особою, що
зареестрована в Республiцi
Кiпр 04. |L2005 року,
юридична адреса:
Темiстоклi-Дервi,5, Еленiон
Бiлдiнг, 2-й поверх, ПС
10б6, Нiкосiя Кiпр

5 083 581,60 100,00

Nь
Еzп

.

1,,ЗЯгаfiьн,а,,lС}йа
::ll, lЁНёё.Ку, (ГЁНl) ,,

. . 
Часfка в

.:.СТаТУТНОМУ
каПiТалi ("/r'

l

ВЙ_ЬI ЕЙЧ ЮКРЕЙН
лII\4IтЕд (лвн UкRлINЕ
LII\4ITED)

е юридичною особою, що
заресстрована в Республiui Кiпр
04.1 1.2005 року, юридична адреса:
Тем iстокл i-Дер в i, 5, Еленiон
Бiлдiнг,2-й поверх, ПС l 066,
Нiкосiя Кiпр 1

\з 4|з 664,зб 8 5,00

2 Сметана [Орiй Васильович

С фiзичною особою згiдно
законодавства Укратни,

ресстрацi ЙниЙ номер облiковоТ
картки платника податкiв
26] 041]7 58

2 з6] ||],24 1 5,00

ВСЬоГо: 15 780 781,б0 100,00

Згiдно Рiшення Загальних зборiв Учасникiв Товариства (Протокол Ns 8 вiд 20.I2.20I9
року), яким затверджена нова редакцiя Стаryту Товариства та на пiдставi якого внесено
вiдомостi, що мiстяться в Сдиному державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприсмцiв та громадських формувань, статутний капiтал встановлено в розмiрi
4З8 477 89|,22 грн. .Щанi щодо розподiлу статутного капiталу серед Учасникiв Товариства
наведено в Таблицi 9.

Таблиця 9
J\{b УчаснйКй] ТоваЁиСтва Данi п:ро:, Учаён,и Ёiв, ТбВаЁйётва загальна сyма Чаёtкh:в
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з/п внеску (грн ) статутному
капiталi (%\

1

сIФуI\4 груп JIIN4rтЕд
(SIFUN4 GROUP LIN4ITBD)

С юридичною особою, створеною
згiдно законодавства Британських
В iргiнсъких ocTpoBiB,
заресстрована 18.07 .2001 року за
реестрацiйним номером 14198З4,

розташована за адресою: MicTo
Тартола, вул. Трайбент Чамберос,
буд. 146, Британсъкi Вiргiнськi
Острови

3 89 9]з 4з6,82 8 8,94

2

вй-ъt вйч юкрвйн
лIN4rтЕд (лвн UкRлINЕ
LIN4rTED)

С юридичною особою, що
заресстрована в Республiцi Кiпр
04.1 1.2005 року, юридична адреса:
Тем iстокл i-Щерв i, 5, Еленiон
Бiлдi нг,2-й поверх, ПС 1 066,
Нiкосiя Кiпр

46 |з1 зз],16 10,52

''|J Сметана [Орiй Васильович

С фiзичною особою згiдно
законодавства УкраТни,

ресстрацi йний номер обл iKoBoT
картки платника податкiв
26]04111 58

2 з61 ||1 ,24 0,5 4

ВСЬоГо: 438 477 891 ,22 100,00

Вiдповiдно до Договору про внесення додаткового вкладу вiд \6.12.2019 року СIФУМ
ГРУП ЛIМIТЕД (SIFUM GROUP LIMITED) зобов'язуеться внести додатковий вклад у
грошовiй формi до Статутного капiталу Товариства у розмiрi 1З 500 000,00 Свро та
1 б76 082,00 доларiв США в гривневому. еквiвалентi за курсом НБУ на дату прийняття

рiшення Загальними зборами учасникiв про затвердження результатiв додаткових вкладiв та
визначення розмiрiв часток Учасникiв Товариства.

Додатковий вклад повинен бути внесений у безготiвковiй формi шляхом
перерахування грошових коштiв на розрахунковий рахунок отримувача UA 4З З00З46
00000265090l 6207804 в АТ кАльфа-Банк>.

Слiд зазначити, що СIФУМ ГРУП ЛIМIТЕД (SIFUM GROUP LIMITED) внесено в
Сmоmуmнuй капimал Товарuсmва dоDаmковай BKllad у Hezpou,loBiй формi, а саме, права
вuлrоzu за креdumншпtu dоzовораrпа No. 50970000285USD вiд 20.01.201 1 року, No.
50970000283EUR вiд 09.06.2011 року, No. 50970000298EUR вiд 18.05.2012 року, No.
50970000206USD вiд 01.08.2006 року, No. 50970077642EUR вiд 27.09.2012 року, No.
10005534366EUR вiд |2.1,L201З року, No. 10004008З47USD вiд 0З.09.2013 року, No.
1000I649812EUR вiд 1З.02.2012 року, No. 10001848604EUR вiд 04.03.2013 року, No.
I0001649838EUR вiд |З.02.20|2 року, No. 50970000276USD вiд 20.01.2011 року, право
вимоги за якими СIФУМ ГРУП ЛIМIТЕД (SIFUM GROUP LIMITED) набув згiдно.Щоговору
про вiдступлення право вимоги за кредитами вiд 05,|2,20119 року, укладений з Первiсним
кредитором вЙ-ы вЙч юкрвЙн лIмIтЕд (Авн UKRAINE LIMITED) та тов кАльфа-
Лiзинг УкраiЪа> (Позичаrrьником).

,Щоdаmковi yzoda dо [ozoBopy про внесення dоdаmковоzо вюtаdу Bid 16.12,2019 року
не уtоlаdалuся. Управлiнськuй персонш. Товарuсmва посuJ.а€mься на п. 4.1 fozoBopy про
внесення додаткового вкладу вiд 16.|2,20|9 року, вiдповiдно до якого (протягом одного
мiсяця з дати спливу строку, встановленого rr.3.1 цього.Щоговору (до 19,12,2019 року
включно), Учасники Товариства приймають рiшення щодо затвердження результатiв
внесення Щодаткового вкладу та затверджують розмiр частки Третьоi особи у статутному
капiталi Товариства та fi номiнальноi BapTocTi, що дорiвнюе внесеному нею Щодатковому
вкладу). Рiшенням Зага,цьних зборiв Учасникiв Товариства (Протокол Jф 8 вiд 20.|2.2019
року) були затвердженi результати внесення додаткового вкладу Учасниками Товариства.
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На розulяd ауdumорiв було HadaHo Повidомлення про вidсmуплення Bid 05.12.2019

рок!,,Щоzовiр про вidсmуплення право вuлrота за креdаmаlwа. Кредитнi договори на розгляд
аудитора не надаваJIися, а даттi щодо сум, зазначених в кредитних договорах та вiдповiднi
дати погашення за кредитними договорами були оформленi Бухгалтерською довiдкою, яка
була надана на розгляд Аулитора. Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв Учасникiв
Товариства (Протокол Jф 8 вiд 20.12,20|9 року) право вимоги, що вноситься до Статутного
капiталу Товариства було оцiнено Учасника:rли в розмiрi 389 97З 4З6,82 грн. Незалех(на
оцiнка права вимоги Учасниками не проводилася.

Слiд зазначити, що вiдповiдно до норм стат:гi 13 пункту 3 Закону УкраiЪи кПро
товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю> вiд06.02.2018 року Jф 2275-VIII
вклад у негрошовiй формi повинен мати грошову оцiнку, що затверджуеться одностайним

рiшенням загаJIьних зборiв учасникiв, у яких взяли г{асть Bci учасники товариства.
В даному випадку ця норма законодавства Товариством дотримана.

вй-ы Ейч юкрЕйн лIмIтЕд (Авн UKRAINE LIMITED) було внесено в

Статутний капiтал Товариства додатковий вклад у розмiрi 1 400 000,00 доларiв США, що за
офiцiйним курсом НБУ станом на дату цього рiшення становить З2723 672,80 грн.

,Щодатковий вклад був внесенийна рахунок отримувача UA 4З 300346 00000265090l6207804
в АТ <Альфа-Банк> у м. Кисвi (платiжне доручення Jф 29731 вiд 23.|2.201,9 року на суму
l 400 000,00 доларiв США, що становить еквiвалент З2 607 715,00 грн. та платiжне
доручення Ns 7З вiд 26.|2.201'9 року на суму 1 15 957,80 грн.).

Загальними зборами Учасникiв Товариства (Протокол IГs 8 вiд 20.|2.2019 року) було
затверджено Статут Товариства в новiй редакцii.

Слiд зазначити, що фiнансова звiтнiсть Товариства з обмехtеною вiдповiдальнiстю
кАЛЬФА-ЛIЗИНГ УКРАiНА> станом на З1 .12.20|9 року була пiдтверджена попереднiм
незалежним аудитором, а саме: Малим пiдприемством Аудиторська фiрма кКронос>
(iндивiдуальний код 21444899, номер у PeecTpi аулиторiв та суб'сктiв аудиторськоi
дiяльностi N9 1478, директор Аудиторськоi фiрми Вуколова О.О.), про що складений Звiт
незалех(ного аудитора вiд 1 8,02,2020 року (лумка без застереження).

Таким чином, станом на З 1 .12.20119 року статутний капiтал Товариства встановлено в

розмiрi 4З8 477 891,22 грн.
Неоплачений капiтал та вилучений капiтал Товариства станом на З1 грудня 2019 року

вiдсутнiй.
Загальними Зборами учасникiв Товариства (Протокол Ns 28102 вiд28.02.2020 року), а

саме: ЕЙ_БI ЕЙЧ ЮкРЕЙН ЛIМIТЕД (АВН UKRAINE LIMITED) - Учасник, який володiе
1,|,06ОА Статутного капiталу Товариства та СIФУМ ГРУП ЛIМIТЕД (SIFUM GROUP
LIMITED) Учасник, який володiс 88,94Уо Статутного капiталу Товариства, було
затверджено рiшення: у зв'язку з укладанням Компанiею ЕЙ-БI ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛIМIТЕД
(АВН UKRAINE LIMITED) договору купiвлi-прод&жу частки у Статутному капiталi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (АЛЪФА-ЛIЗИНГ УКРАiНА> вiд 28,02.2020

року, змiнити склад учасникiв Товариства з таким перерозподiлом часток у Статутному
капiта-пi Товариства та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.

!оговiр купiвлi-продажу частки у Статутному капiталi Товариства з обмеrкеною
вiдповiдальнiстю (АЛЬФА-ЛIЗИНГ УКРАiНА> вiд 28.02 .2О20 року було укладено Mixr ЕЙ-
БI ЕЙЧ ЮкРЕЙН ЛIМIТЕД (АВН UKRAINE LIMITED) (Покупець) та громадянином
Украiни Сметаною Юрiем Васильовичем (Продавець), часка якого становить 0,54Уо
статутного капiталу Товариств8, що складас 2 З67 717,24 грн. З моменту пiдписання цього
Щоговору та Акту приймання-передачi вiд28,02.2020 частки право власностi Сметани Ю. В.
(Продавця) на 0,54Yо статутного капiталу Товариства переходить до ВЙ-ВI ВЙЧ ЮКРВЙН
ЛIМIТЕД (АВН UKRAINE LIMITED) (Покупця).

Данi щодо розподiлу статутного капiталу серед Учасникiв Товариства наведено в
Таблицi 10.

\2



Таблиця 10

l}fg.

i/п

':':'
Yiiасникй: ТоЁарйстЁа

:'.';'...li''

загальна cyмa
., ..ЁН ёСКУll (f Р ri,,.,),:

,, 
ЧаСтКа в

статутному
каПiтаЛi (О/о)

1

сIФуN4 груп лIN4IтЕд
(SIFUN4 GROUP LIMrITED)

С юридичною особоrо, створеною
згiдно законодавства Британських
В iргiнських ocTpoBiB,
заресстрована 18.07 .2001 року за

реестрацiйним номером 1 4198З4,

розташована за адресою: MicTo
Тартола, вул. Трайбент Чамберес,
буд . 146, Британськi Вiргiноькi
Острови

3 89 9]з 4з6,82 8 8,94

2

ВЙ-ЬI ЕЙЧ ЮКРВЙН
лIN4 IтЕд (лвн IJкRлINIЕ
LIN4ITED)

С юридичною особою, що
зареестрована в Республiцi Кiпр
04.1 |.2005 року, юридична адреса:
Тем iстоклi-Щервi,5, Еленiон
Бiлдiнг,2-й поверх, ПС 1066,
Нiкосiя Кiпр

48 5 04 154,40 1 1,06

ВСЬоГо: 438 477 891 ,22 100,00

Загальними Зборами уrасникiв Товариства (Протокол Jф 28102 вtд28.02.2020 року), а

саме: вй-ы вйч юкрвйн лtмIтЕд (АВН UKRAINE LIMITED) - Учасник, який володiс
1|,06Уо Статутного капiталу Товариства та СIФУМ ГРУП ЛIМIТЕД (SIFUM GROUP
LIMITED) Учасник, який володiе 88,94Уо Статутного капiталу Товариства, було
затверджено рiшення про наступне:

Перевести Власову Ларису Федорiвну з посади .Щиректора Товариства на посаду
Генерального,Щиректора Товариства з 29,02,2020 року;

Змiнити мiсцезнаходження Товариства з: 04210, м. КиТв, проспект Героiв Сталiнграду,
булинок 25Б на нове мiсцезнаходження: 04073, м. Киiв, просtIект Степана Бандери, 9.

Вiдповiдно до Договору купiвлi-продажу частки в статутному капiта;li Товариства з

обметtеною вiдповiдальнiстю (АЛЬФА-ЛIЗИНГ УКРДiНД> вiд |6.0З.2020 року СIФУМ
ГРУП ЛIМIТЕД (SIFUM GROUP LIMITED) (Продавець) передав свою частку в статутному
капiталi Товариства, яка складае 88,94Уо, що становить 389 97З 4З6,82 грн., ЕИ-БI ЕИЧ
юкрвЙн лIмIтЕд (Авн UKRAINE LIMITED) (Покупцю), про що складений вiдповiдний
Акт приймання - передачi вiд 20.0З.2020.

Одночасно iз пiдписанням цього Акту, СIФУМ ГРУП ЛIМIТЕД (SIFUM GROUP
LIMITED) (Продавечь) виходить iз складу Учасникiв Товариства та його участь в Товариствi
припинясться в зв'язку з вiдчуженням частки в Статутному капiталi Товариства, а ВЙ-Ы
ЕйЧ ЮКРЕйН ЛIМIТЕД (АВН UKRAINE LIMITED) (Покупець) стас единим Учасником
Товариства в зв'язку з набуттям частки в Статутному капiталi Товариства номiнальною
вартiстю З89 9'lЗ 4З6,82 грн., що сruIадас 88,94Уо Статутного капiталу Товариства.

Рiшенням €диного Учасника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (АЛЬФА-
лIзинг укрАiнА), а саме вй-ы вйч юкрвйн лrмIтЕд (Авн UKRAINE LIMITED),
було прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства на
75 000 000,00 гривень (Рiшення без номеру ыд2З.OЗ.2020 року).

Вiдповiдно до до даних единого державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприемцiв та громадських формувань розмiр Статутного капiталу Товариства становить
5lЗ 477 891,22 грн.

Ей-БI вйч юкрЕйн лIмIтЕд (Авн UKRAINE LIMITED) було внесено в
Статутний капiта,т Товариства додатковий вклад у розмiрi 75 000 000,00 грн. .Щодатковий
вклад був внесений на рахунок отримувача UA 43 300346 0000026509016207804 в АТ
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<Дльфа-Банк> у м. Кисвi (платiхсне доручення N9 79 вiд 30.0З.2020 року на суМУ
75 000 000,00 грн,).

Таким чином, станом на 30.06.2020 року Статутний капiтал Товариства становить
187 000 000,00 грн.

Неоплачений капiтал Товариства станом на 30.06.2020 року вiдсутнiй.
Ауdаmора зазначаюmь про вidповidнiсmь розлtiру сmаmуmноzо капimапу

Товарасmва з обмеlrcеною вidповidальнiсmю кАЛЪФА-ЛI3ИНГ YKPAIHA> dаншrш €duноzо
dереrcавноzо ре€сmру юраduчнuх осiб, фiзuчнuх осiб-пidпрuемцiв mа zpoMadcbKax

форлtувань,
На думку аудиторiв, формування статутного капiталу Товариства в ycix суттсвих

аспектах вiдповiдае вимогам чинного законодавства.

Щодо BapTocTi чистих активiв
BapTicTb чистих активiв Товариства станом на З0.06.2020 року становить сlму 96 558

тис. грн., що вiдповiдае пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Товариства на вказану лату.
BapTicTb чистих активiв Товариства станом на З0.06.2020 року менша вiд розмiру

статутного капiталу Товариства.

Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у
промiжнiй фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттсвий вплив на фiнансовий стан
Товариства:

Рiшеннями ЛЬЛЬ 23А/09-20,2ЗВ109-20, 23С109-20 €диного учасника Товариства з

обмеженою вiдповiдальrriстю <<Альфа-лiзинг Украiнш> вiд 23 вересня 2020 року було
затверджено рiшення про емiсiю вiдсоткових iменних звичайних (незабезпечених)
облiгацiй Товариства cepii А,В,С без здiйснення публiчноi пропозицii'.

Вiдповiдно до Рiшення JrlЪ 2ЗА109-20 вiд2З.09,2020 единого rIасника Товариства з

обплеженою вiдповiдальнiстю <Альфа-лiзинг YKpa't'Ha> (код за СЩРПОУ ЗЗ942232) про
емiсiю облiгацiй Товариства серii А, а саме: ЕИ-БI ЕИЧ ЮКРЕИН ЛIМIТЕД - компанiя, що
заресстрована в Республiцi Кiпр 04 пистопада 2005 року, розташована за адресою:
Темiстоклi-Щервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-ий поверх, ПС 1066, Нiкосiя, Кiпр, в особi iT

!иректорiв Нiколетти Палтайан та Катерiни Франгоулi, - учасник, який володiе 100%

Статутного капiтатlу Товариства станом на 2З вересня 2020 року, вирiшив здiйснити емiсiю
облiгацiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Альфа-лiзинг YKpaiHa> cepii А без

здiйснення публiчноi пропозицi, у кiлькостi 100 000 (сто тисяч) штук iменних, вiдсоткових,
звичайних (незабезпечених) облiгацiй номiнальною вартiстю 1 000 (одна тисяча) гривень
кожна на загальну номiнальну BapTicTb 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень з датою початку

розмiщення облiгацiй,0|.12.2020 року та датою закiнчення розмiщення облiгацiiт25.0|.2021r

року, з датою початку погашення облiгацiй 25,|1,2025 року та датою закiнчення погашення
облiгацiй 25,|2.2025 року.

Вiдповiдно до Рiшення Jф 2ЗВ109-20 вiд 2З.09.2020 единого учасника Товариства з

обмеженою вiдповiдальнiстю кАльфа-лiзинг УкраТны (код s еДРПОУ ЗЗ9422З2) про
емiсiю облiгацiй Товариства cepii В, а саме: ЕИ-БI ЕИЧ ЮКРЕИН ЛIМIТЕД - компанiя, що
заресстрована в Республiцi Кiпр 04 листопада 2005 року, розташована за адресою:
Темiстоклi-.Щервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-ий поверх, ПС 1066, Нiкосiя, Кiпр, в особi ii
!иректорiв Нiколетти Палтайан та Катерiни Франгоулi, - учасник, який володiе 100%
Статутного капiталу Товариства станом на 2З вересня 2020 року, вирiшив здiйснити емiсiю
облiгацiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Альфа-лiзинг Украiна> cepii В без
здiйснення публiчноi пропозицii, у кiлькостi 100 000 (сто тисяч) штук iменних, вiдсоткових,
звичайних (незабезпечених) облiгацiй номiнальною вартiстю 1 000 (одна тисяча) гривень
кожна на загальну номiнальну BapTicTb 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень з датою початку

розмiщення облiгацir4 01.02.2021 року та датою закiнчення розмiщення облiгацiй 25.0З.2021

року, з датою початку погашення облiгацiй 26.0I.2026 року та датою закiнчення погашення
облiгацiй 25,02,2026 року.
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Вiдповiдно до Рiшення Jrlb 2ЗС109-20 вtд 2З.09.2020 €диного учасника Товариства з

обмехtеною вiдповiдальнiстю кАльфа-лiзинг Украiна> (код т еДРПОУ 3З9422З2) про
емiсiю облiгацiй Товариства cepii С, а саме: Ей-БI ЕИЧ ЮКРЕИН ЛIМIТЕД - компанiя, що
зареестрована в Республiцi Кiпр 04 листопада 2005 року, розташована за адресою:
Темiстоклi-Щервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-ий поверх, ПС 1066, Нiкосiя, Кiпр, в особi ii
!иректорiв Нiколетти Палтайан та Катерiни Франгоулi, - учасник, який володiс 100%

Статутного капiталу Товариства станом на 2З вересня 2020 року, вирiшив здiйснити емiсiю
облiгацiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Альфа-лiзинг УкраiЪa> cepii С без

здiйснення публiчноТ пропозицii, у кiлькостi 100 000 (сто тисяч) штук iменних, вiдсоткових,
звичайних (незабезпечених) облiгацiй номiнатtьною BapTicTro 1 000 (одна тисяча) гривень
кожна на загальну номiнальну BapTicTb100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень з датою початку

розмiщення облiгацiй 01.04.2021 року та датою закiнчення розмiщення облiгацiй 25.05.2021'

року, з датою початку погашення облiгацiй 26.0З.2026 року та датою закiнчення погашення
облiгацiй 25.04.2026 року.

Розмiр власного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiда_пьнiстю (АЛЬФА-
лIзинг Укрдiнд) станом на дату прийняття рiшень про емiсiю облiгацiй, а саме, станом
на2З,09.2020 року становить 109 059 тис. грн.

Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть сутт€во
вплинути на дiяльнiсть Товариства у майбутньому: вiдсутня.

Iнформацiя щодо iншоi фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до законiв УкраiЪи та
нормативно_правових aKTiB KoMicii: iнформацiя щодо iншоi фiнансовоi звiтностi
вiдповiдно до законiв Украiни та нормативно-правових aKTiB KoMicii в Товариствi вiдсутня.

Управлiнський персонал Товариства не iдентифiкував суттсвоi невизначеностi, яка
могла б поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть суб'екта господарювання безперервно
продовжувати дiяльнiсть, та, вiдповiдно, таку невизначенiсть не розкрито в фiнансових
звiтах. При проведеннi аудиту Аудитором не виявлено iснування подiй або умов та
вiдповiдних дiлових ризикiв, якi можуть поставити пiд cyMHiB здатнiсть суб'екта
господарювання продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi ( МСА 570
<Безперервнiсть>). Тим не менш Hi управлiнський персонЕIл, Hi аулитор не можуть дати
гарантii щодо можливостi продовжувати свою дiяльнiсть Товариством на безперервнiй
ocHoBi.

Не змiнюючи нашоi думки щодо фiнансовоi звiтностi, звертаемо Вашу увагу на те, що
Товариство здiйснюе свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчноi кризи. В результатi
нестабiльноi ситуачii в YKpaiHi дiяльнiсть Товариства супроводжуеться ризиками.

Несприятливе зовнiшне середовище в краiЪi в умовах складноi полiтичноi ситуацii, а
також cBiToBoi кризи у зв'язку зi спа-шахом захворювання COVID-19 через Bipyc SARS-COV-2
призвiв до введення карантину та рiзного типу обмежень пересування на територii багатьох
краiн, включаючи найпотужнiшi економiки cBiTy. I_{e у свою чергу призвело до скорочення
активностi у певних секторах економiки (особливо у сферi надання послуг), знизило попит
на певнi товари та послуги та збiльшило ризики сповiльнення економiчного зростання та

рецесiТ у ключових eKoHoMiKax cBiTy зi BciMa негативними наслiдками.
Вплив економiчноi кризи та полiтичноТ нестабiльностi, якi тривають в YKpaiHi, а

також ixHe остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю i
вони можуть негативно вплинути на eKoHoMiKy Украiни та операцiйну дiяльнiсть Товариства.

CBiToBa пандемiя короновiрусноi хвороби (COVID-l9) та запровадження Кабiнетом
MiHicTpiB Украiни карантинних та обмежува_пьних заходiв, спрямованих на протидiю iT

подirльшого поширення в YKpaTHi, зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi
суб' eKTiB господарювання.
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Керiвництво Товариства не iдентифiкувало cyтTeBoi невизначеностi, яка могла б

поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть,
тому використовув€}ло припущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як
основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв, не враховуючи зростаючу
невизначенiсть пов'язану iз змiною економiчноi ситуачii та песимiстичними прогнозами

розвитку cBiToBoi та нацiона-пьноi економiки.
Суттсвих суджень управлiнського персоналу щодо облiкових оцiнок впливу пандемii

COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходiв на невизначенiсть
оцiнки та розкриття у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацii пов'язаноI з вiдповiдними
облiковими оцiнками ця фiнансова звiтнiсть не мiстить, так як складена до настання цих
подiй.

Передбачити масштаби впливу ризикiв на майбутне дiяльностi Товариства на даний
момент з достатньою достовiрнiстю неможливо. Тому фiнансова звiтнiсть не мiстить
коригувань, якi могли би бути результатом таких ризикiв. Вони булуть вiдображенi у
фiнансовiй звiтностi, як тiльки булуть iдентифiкованi i зможуть бути оцiненi.

Припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядасться аудитором у вiдповiдностi
до МСА 570 <Безперервнiсть дiяльностi> (переглянутий) як таке, що Товариство
продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи Hi HaMipy, Hi потреби
лiквiдуватися або припиняти if.

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi
дiяльностi. Управлiнський персонал Товариства плануе вживання заходiв для покращення
показникiв дiяльностi та подальшого розвитку Товариства.

Використовуючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiнансового стану Товариства
]\{и не знайшли доказiв про порушення принципiв функцiонування Товариства.

Зiбранi докази та аналiз дiяльностi Товариства не дають аудитор€lN,I пiдстав
сумнiватись в здатностi безперервно продовжувати свою дiяльнiсть.

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертасмо увагу на те, що в
YKpaTHi icHye невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньоi
економiчноi полiтики, нормативно-правовоi бази та розвитку полiтичноi ситуацii. Ми не
масмо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та ik вплив на фiнансовий
стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.

Наявностi суттевих невiдповiдностей мiж промirкною фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала огляду, та iншою iнформацiею, що подаеться до Нацiонаrrьноi KoMicii з цiнних
паперiв та фондового ринку ptшoм з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 кВiдповiдальнiсть
аудитора щодо iншоi iнформацii в документах, що мiстять перевiрену аудитором

фiнансову звiтнiсть>), не виявлено.
Ризикiв суттсвого викривлення промiжноi фiнансовоi звiтностi внаслiдок

шахрайства (МСА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосуеться шахрайства, при аулитi

фiнансовоi звiтностi>) аулитором не виявлено.
Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть сутт€во

вплинути на дiяльнiсть юридичноi особи у майбутньому та оцiнку ступеня iiнього
впливу, зокрема про склад i струкryру фiнансових iнвестицiй, зi слiв управлiнського
персоналу вiдсутня; фiнансовi iнвестицii вiдсутнi.

Iнформачiю щодо iншоТ фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до законiв Украiни та
нормативно-правових aKTiB Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку
вiдсутня.
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J\lb

п/п
Значення

1

Повне найменування та
iдентифiкацiйний код юридичноТ
особи

Товариство з обмеженою вiдповiдаJlънlстю
uАудиторська фiрма кIмона-Аудит), 2З 50027 ]

2

Номер та дата Свiдоцтва про
вклtочення до Реестру
аудиторських фiр* та аудиторiв,
виданого АПУ

Свiдоцтво Ауд"торськоi п€Lпати

Украiни про те, що суб'ект
аудиторськоi дiяльностi пройшов
зовнiшню перевiрпу системи
контролю якостi аулиторських
послуг, створеноi вiдповiдно до
стандартiв аудиту, норм
професiйноi етики та законодавчих
i нормативних вимог, Iцо

регулюють аудиторську дiялънiсть

Номер, серiя, дата видачi свiдоцтво
про внесення до реестру
аудиторських фiрм, якi можуть
прово дити аудиторськi перевiрки
професiйних учасникiв ринку
цiнних паперiв, видане НItЦПФР

Номер ресстрацii в PeccTpi
аудиторiв та суб'cKTiB аудиторськоi
дiялъностi

Iата включення вiдомостей до
роздiлу Ресстру

Свiдоцтво Jф 0791, видано рiшенням
АулиторськоI папати УкраТни вiд
26.0 1.2001 року Jф 98, продов}кено рiшенням
Ауд"торськоi паJIати Украiни вiд
24.09.2015 року, JtГч 3I5lЗ

Номер бланку Jф075 1, затвердх(ене Рiшенням
АПУ вiд 25.01.2018 року Jф3 54lЗ

Jф 3I5lЗ до 24.09 .2020 року;
Ресстрацiйний номер Свiдоцтва: З41 вiд
25.01.20Iб року (Серiя та номер Свiдоцтва П
000341), свiдоцтво дiйсне до 24.09.2020 року

07 9| Роздiл кСуб' екти ау диторськоi дiяльностi,
якi мають право проводити обов'язковий аудит

фiнансовоi звiтностi>

13. |2.20 18

n
J

Генеральний директор, серiя,
номер, дата видачi Сертифiката
аудиторо, виданого АПУ

Величко Ольга Володимирiвна
сертифiкат аудитора серiя А J\b 0005 182,
виданий рiшенням Ауд"торськоТ п€Lпати

Украiни Jф 109 вiд 2З.04.2002 року,
продовжений рiшенням Jф3 5612 вiд 29.03.201 8

року
4 Аулитор, який проводив

аудиторську пepeBipKy, серiя,
номер, дата видачi Сертифiката
аудиторо, виданого АПУ

IBaHcbKa ТаIсiя Василiвна,
сертифiкат аудитора серiя А }Г9 006861,
виданий рiшенням Ауд"торськоi палати
Украiни Jф 244lЗ вiд 22.|2.20 1 1 року,
гIродов>t<ений рiшенням АулиторськоТ палати
Украiни Jф 3З412 вiд 01 . 12.20|6 року до
22.|2.2021 року

Роздiл <<Iншi елементи)
OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiрму наведенi в Таблицi 11,

Таблиця 11
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5 N4iсцезнахол>ttення: 01030, м. Киiв, вул.Пирогова,2lЗ7
6 ФактичFIе мiсце розташування 02140, м. Киiв, проспект IVI. Бажанц 26, оф. 95

] Телефон/ факс 044 565 -77 -22, 565-99-99
8 E-mai1 mai1(@imona-audit.ua
9 Веб-сайт wWW.imona-audit.ua

OcHoBHi вiдомостi про умови договору на проведення оглялу промiжноi
фiнансовоi звiтностi:

Згiдно з !оговором JrlЪ 02-2104 вiд 02 квiтня 2020 року на аудиторськi послуги Товариство з

обмеженою вiдповiдальнiстю <Аулиторська фiрма KIMoHa - Аудит>, що дiе на пiдставi
свiдоцтва про внесення до реестру суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi J\Ъ 0791, виданого

рiшенням Аулиторськоi палати УкраiЪи вiд 26.01.2001 року N9 98, продовжено рiшенням
Аулиторськоi палати УкраТни }ф315/3 до 24.09,2020 року, свiдоцтво про внесення до реестру
аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв
ринку цiнних паперiв, видане НКЦПФР Ns 315/3 до 24.09.2020 року; Реестрацiйний номер
Свiдоцтва: 341 вiд 25.01,2016 року (Серiя та номер Свiдоцтва П 000341), свiдоцтво дiйсне до
24.09.2020 рок}, свiдоцтво АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi (номер бланку
JФ0751, Рiшення АПУ вiд 25.01.2018 року NчЗ54/3), провело огляд первинних та установчих
документiв, бухгатtтерського облiку та промiжних фiнансових звiтiв:

о Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 30 червня 2020 року;
о Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 1-е Пiврiччя 2020

року;
о Звiту про рух грошових коштiв за 1-е Пiврiччя 2020 року;
о Звiту про власний капiтал за 1-е Пiврiччя 2020 року;
. Примiток до промiжноi фiнансовоТ звiтностi за 1-е Пiврiччя 2020 року

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (АЛЬФА-ЛIЗИНГ YKPAiHA), що затверджена
до випуску ЗI.07.2020 року, на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному
законодавству, встановленим нормативам.

Перiод проведення огляду: з 21 квiтня 2020 року по2З вересня 2020 року.

Аудrптор
(сертифiкат аудитора серiя А Jф 00б861, .

Jф 244l3 вiд 22.12.20 11 року, продовжений
вiд 01 . |2.201б року до 22.|2.2021 року)

Генеральний директор
(сертифiкат аудитора серiя А Jф 000 5|82,
109 вiд 2З .04.2002 року, продов}Itений
2З.04.2022 року)

Щата склалання Звiту щодо огляду:

Украiни
Jф з3412

рiшенням ]rГ93 5612 вiд 29.0З.2018 року чинний до

23 вересня 2020 року
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Додаrr,ок l

до Нацiонального поло)I(ення (станларту) бухг.tлтерського
облiку
l "Загальнi виtчlоги ло t|liHaHcoBoT звiтност,i"

!ата (piK, мiсяць, число)

lli,tприспtсrво ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНlСТЮ "АЛЬФА-ЛIЗИНГ УКРАiFIД"" за СДРПОУ
1-ериторiя Укра[на за КоАТУУ

за КоПФГ
за квЕд

Ор га н i,la lti Гt tr о- rr ра во ва фор N.t а госп одарlо Bal н н я Товариство з обме}кеною вiдпtlвiдirльнiстю

В lt.t eKtl гttlrt i,t tlot :iя;l btttlcTi

L'ере-tня кl.,lькlс,гь гrpartiBHltKiBl

Фiнансовий лiзинl-

бl
A-tlleca. r-e.,Ier|ltltt YKpar'Ha. ()4073, пlicTo Itиrв, l1росгtеltт Степаttа Бандери, булинок 9

()длниця Bиltip1: тис, грн, без лесятковогtl знаt<а (oKpiM розлirlу lV Звirу про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) (форпrа N 2), грошовr
пOKa:]HllKlt якOго llаводяться в I,р},tвнях з кOпlйкаi\{и)

С кл а,]ен сl ( зроб ити поз Hiltl к}"' \"' 1, вiлгrовiдн i l"t l<л iти н ui ) :

]it I I ол ()xte н н я пл l.t ( с,га нларта N,l и ) бух r,алl,еl]с ь l(o го о бл i ку
,зlt rtiittHap()llllи]\,lи сl-аll/iilр,гаi\lи t|lirtансtlвсli'звiтност,i

liа.панс (,l вi,г п ро фiнаtlсовllI"|
tla 30 .lервttя )t

стаII)

020р.
Форма N l

дкти в
Код

рядка

на початок

звlтного

перlоду

На кiнець
звiтного
перlоду

l 2
а
_1 4

l. Необоро,гнi ак,глl ви
[Jerrar epian ьн l aKTt.l ви l 000 984 1з2|

llepBicHil BilpTicTb 00l 1 853 2418
t] aK()Il ll ч е l-t;l а\,Iорти,]ац lя 002 869 l 097

[l r' ir]epLtjetl l KaIl lт,аlльtI I l ltвес],гиllll 005
()cr )tsl] l засOоIl 0l0 4030 8 l05

Il pt}lcHa BtIpTlcTb 0ll 61 51 l l59l
) ос 0l2 2127 3486

Itl Bc,cTtttttГt на Hept,xobl icTb 0l5
I lcpBlctla варгlсть itlBecTltLtiйHtlj Hepyx()MocTi 0lб
Знtlс t гtBecTtt цiй Hoi llepyxol\{ocT 0l7

;_[tl в ос грок()t]l о lo.1()t-l ч li l aKTl{ в},| 020

I 1ellBlcHa BapTicTb довг-ос],р()ковLlх бiологrчtiих ак,гllBiB 02l
I ] а Kil r l l l Ll е н t.t ti\t орт ll,]Llц l я д() в гос,гро ко в и х б i ол () гi ч н и х акти в i в 022

|{овгtlс,гроковi (li HaHcclBi iH BecTlrrtii :

якi tlб,-t l ков\,}о,I,ься,]Li Nlетодо]\t y.tacTi в KalIIlTaJll lLiших пiltприсьлств
l 030

l}ltl tllttlattctlBi ittBec гltцtl 0з5

.|lil в () с l, 
l_] 

() l( () в а д L, б i, гсl 
1э 

с t, к а,з аб tl р гtl в а н i cr, ь 040 20 l 537 259295
ts i.,tcl рочен l п()да,t,ксltзi aKl,11 ви 045

Г-r д в i.lr 050
Вiлстрочен i аквiзрr цi й н i витрат,и 060

Заr_п шок KOlllTlB у це}]],рiiлlзованLlх c,l,paxoBt4x резервних dlондах 065

IH tш необоротн i ак,гl,t Bt,t 090

}'сьоr,о la розлiлопt I 095 20655 1 26872l
II. Обороr,нi ак,I-иви

Запаси 1 l00 l 040 4070
Виробни.li ,запаси l0l 285 l89
Незаверtllене виробн и I_1TBo l02
Готова продукцiя l0з
Товари l04 755 388 l

ГItl,t,о.tlr i бrолсlгi.t tl i акти Blt ll0
/fell оз ит},| п ерестрахуван н я l15
BeKce.ll i олерlкан i l20

/]еб т()рська заборгован i с,гь за п род\, KLl i K-l, то вар 14, роботl4, послуги l25 з957]0 486200
Деб

,]а]

торська заборгilван iсlт,ь,]а розpilx),н ка]vI tI

виданtlми aBaticaN414 l lз0 3906 5539
з бюдltсеr,опл l35 8 l 368

l-()1\,,l)" Llt,lcJll з гlода'ку l'a tlрибl,ток I36

/{еб rтtlрс ь кil,lабор го ва}I i сть,la розрtlхуli ка]\,l и з H apLlxo BalJ l.t x дохtlд i в l40

iJеб iTtlpc ь ка,забор1,0ван i ст,ь за розрахуl{ KaNI лt iз в Hyr-p i ш гt i х рсl,зрахун Ki в l45
I tlша по,гоLl tla дебiт,орська забtlрговагt icTb l55 1 542 69 12

По r,tl.1rr i (liгtattlcclBi ilt BecTl.t цil l60
Г;ltlLttt ,га ix еtttзiва.цеttтll l65 57з47 2946
Г-tl t,t в ка l66
[)axr }lKtl в баttках l67 51з41 2946
Blt t par lr rtайбl,тгtiх rrcpicl-tiB l70
LIacl,Ka IIepecl paxoBli ка ), cTpaxoBl,ix ре,]ервах l80
Iншi оборо-гнiактltви l90 22l 304
}'сього за роlдiлопt II l95 465834 507339

III. НеобороI,нi активи, },,грш[t},ваtliлляl пI)олажу, та грyпи вltбyr,тя 200

Ба"rа н с 300 672385 '77(l0(l0

l(



Пасltв

на початок
,]в1,1,ного

перiолу

на кillсць
звir,tttll,о

перlод},

5 l 3478
I. Власний капiтал

Заресстровани й (пайови й) кап iтал 43 8478
Внески до llеза ваного статутного кап ITaJI

Капlтал у дооцiнках
Додатковий капiтал
Емiсiйrrий дохrд
Накоп иченi KypcoBi рiзницi
РезеLlвний капiтал

-416946IIерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -424558

I-{еоплачений капlтал
Вилу,-tений капiтал
IHLrli DезеDви

l 394б 96558Усього за tlоздiлом I

Вiдст
II. fiовгостроковi зобов'язання i забезпеtlення

oLleH i податковi зобов'язання
пегrсi й н i зобов'язан ня

225з46 209 l 53f{овгостроковi кредити банкiв
I н шr довгостроковi зобов'язан ня

Що в гос,гро ко в i :забе:з п e.i е н н я

[овгостроковi забезпечення витрат персонал
I{lл ьове (lr нансуван ня

Благодiйна допомога
C'TpaxoBi
IH вестицl йнl контракти
ГIризовий dlонд
Резеt,lв на виплату д)I(ек-п
Усього за ро:здiлом II 225346 209 l 53

III. Пото.lнi зобов'язанtIя i забезпеrIення
I(opoTKocT KoBl кредити oaHKlB

BeKce"ll i виданi
[lоточна кредиторська заборгованlсть :]а:

довI,острокови м и зобов'язан ня м и 407419 4504 l 4

],овари. poooTt4, послуги
озрахун кам и з бюд>I<етом

ToN4y числl з податку на прибуток
о,]рахункаN4и зl страхування

o,]paxyнKa]\4t4 з оплати працi
[]oTo.tHa кредиторська заборгованlсть за одерI(аними aBaHcaM14

П oTcl.t н а кредиторська заборгован icTb за розрахун кам и з yчacH и ка]\4 и

Потсlчна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнrстю
п отс-lч н i забезпеч ен ня

fiохолll майбутн lx перiолiв
Вiдстроченi комiсiйнi дохtlди вiд перестраховикiв
Iншr поточнl зобов'язання

4,7 0349Усього за роздiлом III
IV.'}обов'язання, пов'язанi з необоротними активами,
\,тримчваtlиDt и для п рода) ,,га груtIами вибyття

433093

V. Llиста BapTicTb активiв шедер}кавllого пенсiйного
'7760(10Iiа.паllс 672385

KepiBll tlK

Головн lr Гr бухгалтер

.)4_,

{

Б,.,"a"-rrar,, порядк},. встднов"пено\t\, центрfulьним органоI\t

BltKoHaB.toi вJади. що реапiзr,с державн\, полiтt.tк1, 1, c{lepi стат}tстикrl

власова Лариса Фед

fllленко [Олiя СергiIв

ll5l2

t,,{,dz

'.



I I i_ц r рLI 
( vIс.гво ;ii#i,Ir;Ё;,il:" 

ЕЖЕНОt{)

fiaTa (piK, мiсяць, число)

в IлповIдлльн tст[о "лл ьФл_
за С!РПОУ

(trалiменування)

Звiт про фiналIсовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 1-е Пiврiччя 2020 року

Форма N 2

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛ ЬТЛТИ

Код за ДItУЛ

Статтяt
Itод

рядка

за звiтни й

перiол

за ана.погiчн и й

п epi ол

попередн ьOго

року

l 2 3 4
LIисr,ий .цtlхiд вiл реа.lriзацiТ lrрtlдукцiТ (TtlBapiB, робiт. послуг) 2000 4597 57 17 66

Ч и cTi зарtlблен i сl^рахоtзi r IpeMl ii 20l0
Соб i вартi сть pea;l iзоваttоТ пролукцiТ (ToBapi в, робir,, пtlслуг) 205 0 ( 455053 ) ( 25 )

Чистi гIонесенi збиr,ки за страховими виtIлатаI\4и 2070

Валов]II*I:

Ilрибr ток 2090
17 04 17 4l

зоиl,ок 2095 ( ) ( )

Дохiд (вLlтрати ) вiд зрr ни у резервах довгострокових зобов'язань 2l 05

Дох _l (вllтрiiт,и ) вiл зNI lrи iнших страхових резервiв 2l 10

Iгtш операцiйнi доходи 2l20 |26990 50576

lltlxi-t Bi-l зrtiни BapTocTi активiв" якi оцiFItOюl,ься за справедливою вартiстю 212l

/{охiд вiд rrcpBicIIol-o визнання бitlлсlгiчних аI(тивiв iсiльськогосподарськоТ
гrро.tr кшii'

2l22

Ддrl i н ic грати вrt i виl,ра,ги 2l30 ( 24854 ) ( 5485 )

Виr,ратt{ LIit зСll r 2l50 ( 5600 ) ( з0 )

lншi tlгtерацiйrl i ви],раl,и 2l80 ( 1 19522 ) ( 7927 )

Ви,граr,вi;t зrлitIи ваlртtlс,гi активiв. якi оцiгlюкl,гьоя за спрt}ведливоIо

вартiстю
2l8l

Витрат вiд первiсного визнАt{ня бiолtlгiчних активiв iсiльськогосполарськоТ
гr ролукuiТ

2182

Фiнансовий результат
п ри бутсl к

вiд операчiйнот дiяльностi :

2190
3 8875

збиток 2195 ( 48282 ) ( )

Дох д в iд у,ч acTi в кап il,a.lr i 2200
Iншt фiнансовi llоходи ,1. 2220 l 0975 9 208 1

Irtш д()х()ди 2240

/{tlx ;t вiд бrl агсlдi й HtlT д0I ltl\,Iоги 224]'

Фiнансовi витраr,и 2250 ( 53860 ) ( 21 363 )

ВТрати Bi.il )rчас,гi в капiталi 2255 ( ) ( )

Itlшli виl,рt],ги 227 0 ( 5 ) ( )

I Iрибi,r,оr... (збиток) Bi; вгIливу iнфlrяцiТ на MoHeTapнi ста,гтi 227 5

ФiнансовllI"l результат до оподаткуваItllя:

IIрибr,r,tlt< 2290
7 бl2 l 9593

,]()и г()к 2295 ( ) ( )

[3и,r,ра,I,и (,ttlхi,ц) ] п()да,гк)/ lia I|рибуток 23 00

IIриб),r,t.,к (збиl,ок1 вiл IIриIIиtIеtlоТ дiяrrьнос,гi ttiс"гtя оподаl,ку,вання 23 05

Чистий фiнансовий результат:
п ри бу,гоr< 23 50

7 бl2 l 9593

збитс,lк 2з55 ( ) ( )

,'(



Стаття
Код

рrIдка

за звiтний
перiол

за аналогi.tний
перiол

погlереднього

року
l 2 1

J 4

l]ооч нка (уч нка) необоротних активiв 2400

fioort нка (уu нка) фiнансових i HcTpyMeHTiB 2405

Накопиченi KlrpcoBi рiзницi 24l0
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприсмств 24l 5

Iнший сукупний дохiд 2445

Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупниI\4 доходом 2455

Iнший сукупний лохiд пiсля оподаткування 2460

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 7 бl2 l 9593

Il. сукупниЙ дохlд

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛЦIИНИХ ВИТРЛТ

IЧ. РОЗРЛХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI ЛКЦIЙ

Назва cTaTTi
Itод

рядка

за звiтний
п ер iсlд

За ан а;огi .t l t и ii

перiоr
IIопередн b()I,()

рок)
1 2 1

J 4

IV{aTepiaлbHi затрати 2500 756 96

Ви,грати на оплату Ilpaui 2505 l 8769 4l 95

Вiлрахування на соцiальнi заходи 25l0 2657 з66

А мортизацiя 251 5 l ll8 169

Irlшi сlпераuiйгri витрати 2520 1 49520 792,7

Разом 2550 l72820 l2,7 53

Назва cTaTT,i
Код

рядка

за звiтн и й

перiол

за аналогiчгtий
перitlл

поп ередн ього

року

l 2 1
J 4

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 260о

Скоригована середньорiLIна кiлькiсть простих акцiй 2 605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 261 5

Дивiденди на одну просту акцiю 2650

KepiBH и к

Головний бухгалтер

Власс-lва Лари са Федорi вна

Дiденко [Олiя СергiТвна



Г1 iдприс \,Iство ;iil;У;;Ё;ff:" 
ЕЖЕНОЮ

Щата (pin, мiсяць, число)

вIдповIдлльнIстю "длъФл_ 
за сщргIоу

(наГlменування)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)

за 1-е Пiврiччя 2020 року

Форма N 3 Код за ЩКУЩ

Стаття
Код

рядка
За звiтний перiол

За аналогiч ний перiол
попереднього року

l 2 n
J 4

l. Р},х коштiв у резуль,гатi операцil:lноТ лiяльностi
[lадходх{ення вiл:

РеалiзацiТ продукLtiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 3 000 26|919 59565
Повернення по/tаткiв i зборiв з 005

у тому чисJIi податку на додану BapTicTb з 006

Цiл ьового фiнансування 30l0 27
надходiкення вiл отриN4ання субсидiй, дотацiй з0l l

Надходiкення aвaнciB вiд покупцiв i запцовникiв 30l5 1 l635l 190
I-Iадход/hе н ня в д поверIlення aBaHciB 3 020 5l4
надходiкення вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних

рахун ках
3025

14з 1

надходження в r борх<никiв неустойки (штрафiв' пенi) з035 4з52 |0] 6
1-Iадход),I\е н ня в д операцiйноТ оренди 3 040

I-Iадходiкення вiл отрt,IN{ання роялтi, авторських винагород 3 045

I-{адход7кення вiл страхових прем iй 3050
I-Iадходження срiнансових уста}]ов вiд повернення позик 3055
Iншi надход)кення 3 095 691 5 l902
В ttтра.lання на оплату:
'I oBapiB (робiт, послуг) 3 l00 ( 4|8725 ) ( 4145 )
П раui

-,|

J 05 ( 1049з ) ( 4054 )
Вiлрахувань на соцiальнi заходи aJ l0 ( 1841 ) ( 9з7 )

Зобов'язань з податкiв i зборiв .'
J l5 ( 89з8 ) ( 1826 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток aJ 16 ("251 ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
в apTicTb

зl11 ( 284 ) ( 1408 )

ВитрачаtIня на оплату зобов'язань з iнших податкiв iзборiв 31 I8 ( 8з97 ) ( 4l8 )
В r.tтрачання на оплату aBaHciB 3 l35 ( ) ( )
Вl,rтрачання на оплату повернення aBaHciB 3 l40 ( 2зб ) ( )
Вltт,ра.lання на оплату цiльових BHecKiB 3 145 ( ) ( )

Вlrтрачання на оплату зобов'язань за страховиI\4и контрактами з l50
( ) ( 2482 )

Витра.Iання сРiнансових установ на надання позик з l55 ( ) ( )

I нш i витрачання 3 l90 ( 6099 ) ( 4l2 )

Ч ис,гий рух кошrтiв вiд операцiliноТ дiяльrlостi з l95 -56l40 50908
ll. Ру"х кошlтiв у резуль,гатi ittBecTицililloi дiяльllостi

Надхол}кення вiл реалiзацiТ:

фiнансових iнвестицiй 3 200 65збз
необоротних активiв з205

Надход/hення вiл отриманllх:

it



в iдсотк iB з2l5 l092
дивiдендiв з220

Надход}кення в д деривативiв з225

надходження в д погашення позик з2з0

Надходження вiд вибуття дочiрнього пiлприсмства та iншоТ

господарськоТ одиницi
32з 5

Iншi надходження з250
Витра.lання на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255 ( ) ( 3 4984 )

необоротних активiв з260 ( ) ( )

В иплати за деривативаN4 и 3270 ( ) ( )

Витрачання на надання позик з27 5 ( ) ( )

Витрачання на придбання дочiрнього пiлприемства та iншоТ

господарськот одиницi
3280

( ) ( )

[ншi платежi з290 ( ) ( )

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 |092 30379

lII. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
надходження вiд:

Власного капiталу 3300 з2124
Отримання позик 3305 257 071

Надходження вiл продажу LIастки в дочiрньоп,rу пiлприспдствi зз 10

Iншi надходження 3 340 24]
Витрачання на:

Викуп власних акцiй зз45 ( ) ( )

погашення позик зз50 ( l9з99l ) ( 80468 )

Сплату дивiдендiв з355 ( ) ( )

Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360 ( 30343 ) ( )

Витра.rання на сплату заборгованостi з фiнансовоТ оренди 3365
( ) ( )

Витра.Iання на придбання частки в дочiрньому пiлприемствi 3370
( ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочlрнlх
п iлприемствах

зз] 5
)( ( )

[нш i платехсi з390 ( ) ( )

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоi дiяльностi 3395 65,7 14 _80468

1 2
.,
J 4

Члlстрlй рух грошових коштiв за звiтний перiол 3400 1 06бб 8l9
Залишок коштiв на початок року 3 405 20662 18911

Впл1.Iв змiни валютних KypciB на заJIишок коштiв 34l0 260|9 866

Залрlшок коштiв на кlнець року з4l5 57347 20662

Керiвник

Головний бухгалтер

,t 
"|/ 

,,,i"|i, i-,о
,а

u,,, , i

#П,?/!/t Д
/-/

Власова Лар иса Фелорiвна

Щiленко [Олiя СергiТвна



fiaTa (pin, мiсяцьо число)

"лльФл-
за СfiРПОУl l iдllри(,\Iс,гв., ;1'r'#,Yff;lil]:" 

E}KEtIOrO В IЛПОВIЛАЛЬН ICTIO

( наtilчlегlуванttя )

Звiт про власний капiтал

за 1-е Пiврiччя 2020 року

Форма N 4 Код за ДКУЛ

(]-r,а-ггя

Зареес,гро-

ваний

кап iта-гt

Кагr iтar
:ЦООЦiН-

ках

Лода,гкtl-
вий кап iтал

Резерв-
ний

кап iтал

Нерозt-ttl-

дtiлен и й

прибу,гок
( непокри-

тий збиток)

Неопла-
.tений

кап iTzul

Вилч-
чений

кап iта,ц

Зал и шок
Ila поtlаток року

43 tt478 _424558 l 3946

Коригування:
З br i н at сlб"гt il<к.lBoT

l t cl;t i,t,и t< и

[]игrрt}tsjlсIIIjя

IIоi\Iи"lок

Iншti злtiни

Скоригованll]"l
залt{шок на початок

ро ку
43 8478 -424558 |3946

LlltcTl.tй прtlбr,ток

1збиток) за звiтнltl"t

перiол

l rl ш ll й сr,к},п н lt ii
дох iд за ]в iTH lt й

Tt е 1l iол

Дооцiнка (l,цiнка)
необоротt{ttх

а KTll в iB

Дооцitt ка (уцiн ка)

фiнансов1,1х
itt ст р},пt eHTiB

Наксlпиtle}li n ypcoBi

рiзн и чi

частка iншого
(.},купного доходу
асоцiйованих i

спiльних
пiдпрLl€мств

lншllt"l сукупниt"l
дох iд

Розподiл прибутку:

[] и lr.rа,ги BjlacH и Ka]vl

(ди вiденли )

Сп рямуван ня

гlрибt,r,ку до
заре(,с,гр()ваного

KaltiTaut1,



l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0

t3iлрахування до

резервного кап iталу
4210

Сума чистого
прибутку. LIaJIe}KHa до
бttulжету вiлповiдно

до законодавства
42l5

Сума1 чистого
гrрибу,гку на

cTl]opeH ня

спецiал ьн их
(цiльових) t|lонлiв

4220

Сума чистого
гlри бутк}l н а

ь,rаiтерiальне

заохоLlення

4225

Внески учасникiв:
Внески до капiталу 4240

75 000 -75 000

ПогаLпення

зzrборгtlваностi з

кап iталу
4245 75000 75000

Вилучення
ка п iталу:
Викуп акцiй (часток)

4260

Гlсрепродаж
ви к\,плених акцiй
( часток)

4265

Atlt лltlвання
вик),плених акцiй
( час,гок )

4270

l]ил\,чення LIастки в

кап iтал i
427 5

Зшлен tj]eH ня

номiнальноТ BapTocTi

аr<rtiй

4280

Illшli змriни в капiталi 4290

Iгrшli змiни в капlталl 429 l

Разом змiн у
капiталi

4295 75 000 76|2 82612

Залишок
на кiнець року

4300 5l3478 26 -4ll6946 96558

Керiвник

Г-оловний бухгалтер

Власова Лариса Федорi вгrа

дiденко Iолiя Сергiтвнzt

]

,}

:



I I iдr ри(,\{с гtsо ];:#iir;,iЁ;,ff:"E}KEHoto

!ата

В IДПОВ IЛЛЛЬН IСТIО "ЛЛЬФЛ_

(piK, мiсяLlь. чис"гrо)

за €lflРГIОУ

(наtйменувttння )

Звiт про власний капiтал

за 1-е Пiврiччя 2019 року

Форма N 4 Код за ЛКУЛ

Стаt,t-гя

Зарессr,ро-
ваний

кап iTzut

Кагl ir,zu r у
:lclol_( i н -

ках

Додатко-
вий капiтzr_,r

Резерв-
ний

кап iтал

[{ ероз п tl-

дiлен и й

прибуток
( непtlкри -

тий збиток)

[]еогlла-
чений

кап iтал

В илу-
чений

кап iтал

В с ьсl гtl

Зал и шок
t,la початок року

-55l666 -546582

Коригування:
зьriна об.пirсовот

lltl,,li,ги ки

[}иIrраIi.IсIlIlя

II()\Itj-IOli
40 l0

Itt шli зrliн и

СкорttгованIIl"l

]ал}tшок на поtiаток

ро к),

5 084 _55l666 -5165в2

LItлстиl."t прибl,ток
:збиток) за звiтниl"r

перiол
l 9593 l9593

lHшrlrt"l сук),пнltй
дох iд за з в iTH ll l"t

lr ер iол

Дооцiнка (},цiнка)
tt еобо р oTtl lt х

aKTllBiB

Дооцitlка (},цiнка)

фiнансовllх
iHcTpy,пteHTiB

Накоп]lченi KypcoBi

рiзнлrчi

Iншltt"l сyкупнtlI"l
дохiд

Розподiл прttбчтку:

IJ ll t t.r аi,гtl BJ ас н tl Ktl\t

(;ивiдендlr )

.1205

частка iншого
tr,купного доходу
ilсоцiйованrlх i

спiльних
ltiдпрlr€мств



l 2
1
J 4 5 6 7 8 9 l0

В iлрахуван ня до

резервного кап iталу
4210

С\,шла чистого
гIрибутку. належна до
бюджсту вiдповiдно
/]о закOнодавстI]а

42| 5

Суrа чистого
гrрибутку на

с,гворення

спецiал ьн их
( цiл ьових) t|lонлiв

4220

Супца чистого
прибу,гкч на

ш,tа,герiальне

заохочеtl н я

4225

Внески учасникiв:
вttески до капiталу 4240

погаtпегlня

заборгtlваностi з

кап iTa.,,ry

4245

Вилучен н я

кап iталу:
Виti_чгl акцiй ( часток)

4260

Перепродаж
ВИК\/ПjlеНИХ аКЦiЙ

( часток )

4265

АrlуJlовання
вик)"IIлених акцiй
(.tacToK )

4270

Вилу,чення частки в

кап iтал i
127 5

Зп,tен ш]ен ня

номiнальноТ BapTocTi

акцiй
42 80

Iншli змiни в капiталi 4290

Iншi змiни в капlталl 4291

Разом змiн у
капiталi

4295 1959з l 959з

.}алишок
на кiнець року

4300 5084 -5з207 з -526989

Керiвник

Гtlлt-lвн и й бухгалтер

Власова Лариса Федсlрiвна

Лiденко [Олiя Серr,iТвна

-,,



товлриство з оБмtrжtrноIо вIдповIдлльнIстIо
" лльФл_лIзинг укрл[нл "

ПРОМDКНЛ ФIНЛНСОВЛ ЗВIТНIСТЬ

зл пЕршЕ пIврIччя2020 року

/ i/.( /



то вА PI,! ство з оБм ЕжЕtIою вIлIIовIдАл ьн Iстlо "Ал ьФА-л Iзи н г УKPAI нА "

з]\lIст

II 1.1твЕрд7iF]t{ня кЕрIвнI,Iц,l,вд про вIllповIддльнIсть
,]BlT l]Po ФI}IАнсовlII",I стАн CTAHovl нА 30 чЕрвня 2020 року
,]BlT IlPo прllБ},ткI,I тд :]Би],кLl тд IншI,IЙ сукупниЙ ДохlД ЗА ПЕРlUЕ ПlВРIЧЧЯ 2020 РОКУ

]Bll, про,]\llнll в.пАс}lого кАпlтА"пу зА tlЕршЕ пIврIччя 2020 року
lвI,г про р},х гроlllовllх Kolш1,1B:]A пЕршЕ пIврIччя 2020 року
llPl t\I ll,KlI . to Фlll,\l l(,oBoi ,lBITHoCTl

l lllrIloprIirltrя rlро I(tlMttaHiKl

2. Операчir"rне середовище Компанii
З. OcrroBa lliлготовки
.l, OcHoBHi положення об.;riковоi полi,гики

_5, Грошrовi кошти,tа iх еквiвален,ги (кол рялка l lб5)

6. lнrла лебiгорська заборгованiс,гь (кол рялка l l 30, l l 55)

7. По/tагки ло вiдшколуваI-lня та llередплати ,r податкiв (код рядка l l35)

8, Запаои (код рядка l l00)
9. Iншi обороr,нi активи (кол рялка l l90)

l0, OcHoBHi засоби (кол рядка l0l0)
l l, Нематерiальнi активи (код рядка l000)

l2. !ебiторська заборгованiсть з фiнансового лiзингу (код рядка l040, l l25)

l З. Крелиторська заборгованiсть (кол рялка l б l 5)

l4. Аванси олержанi (кол рялка lбЗ5)

l _ý. I rrш i KopoTкooтpoкoBi зобов' язання та HapaxoBaHi витрати (кол рялка l 620, l 660, l 690)

l 6, flовгостроковi позиковi кошти (код рялка l 5 l 0, l б l 0)

l 7, Лохiд вiд реаlriзаuii тoBapiB, робiт та послуг (код рядка 2000)

l 8. Собiвартlсть реiutiзоваltих ToBapiB, робiт та послуг (код рядка 2050)

J 9 ,,\,rrrrHicTpa l ltBHi Bltтpaтlt (кол рялка 2 l 30)

]ll []rrrрt-гtl tla збr,-г (ксlл рялка 2l50)
] l IншI orIepartiйHi ,,lохоjlи (код рядка 2l20)
]], lнrлi операчiйнi вI.rгратIl (код рядка 2 l 80)

]3, Фiнансовi JoxoJtr (Kojl рядка 2220)

]-i, Фiнаllсовl Bll],pal,ll (код рялка 2250)

]_ý IHrrri вIггра1,1l 1кол ря:ка 2270)

26, Розрахl,нкll та операIlii з пов'язаними сторонами

27. BrrTpaTll з податку на прибуток

28. Резерви

29, Операчiйнi ризики
30. Управлiння ризикамll
3 l. Подiт пiсля дати балансу

")J

4

5

6

7

8

8

9

9

l9
l9
l9
l9
20

20

2|

2|

22

22

2з

23

24

24

25

25

25

25

26

26

26

26

21

28

28

30

34

t



зАявА про вlдповlдАльнlсть кЕрlвниt{твА
1цодо пIдготовки тА зАтвЕрждЕн}lя промlжноi оtнднсовоI звlтностl
зА пЕршЕ пIврlччя 2020 року

l, Керiвниuтвtl несе вiдповiда,,lыliсть за пiдготовку промiжнот фiнансовот звiтностi, яка достовiрно вiдображас фiнансовий
cтarl ToI] "дЛЬФд_ЛIЗИIlГ УКРДiНД" (далi - Компанiя) станом на 30 червня 2020 року, а також результаl'и iT

.liя.-rьнос,гi. р)\ гроruових коштiв та змiни в капiталi за перше пiврiччя 2020 року, у вiдповiдностi ло МiжнаРОДнИХ

c,t,aH:ap,t,iB фiнаrtсовоТ звir,ностi ("МСФЗ").

2. IIi-r час пiJготовки фiнаrrсовоi звiтностi Керiвничтво несе вiдповiда,тьнiсть за:

- наl_rе;кний вибiр та застосування облiковоi полiтики;
- преJставJенrIя iнформачiТ, включно з облiковою полiтикою, у спосiб, який забезпечуе 'rT доцiльнiсть, достовiрнiсть,

спiвставнiсть та зрозумriлiсть;
- додаткове розкриттЯ iнформачiТ у випадках, коли дотримання спецiальНих вимоГ мсФЗ е недостатнiм для розумiння

корист},вачами вllливу I(онкретних операuiй, iнших подiй та умов на фiнансовий стан та фiнансовi показники

дiялыlостi КомпанiТ;
- здiйснення оцiнки utоло здатностi КомпанiТ продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiЙ ocHoBi.

3. Ксрiвrrиuтво також несе вiдповiлальнiсть за:

_ створення, вIIровалження та пiд,гримку ефективноТ та надiйноi системи внутрiшнього коНТРОЛЮ;

- ведеIlня на,,Iежнtli облiковоТ документацiТ, яка дозволяс у буль-який час продемонструвати та пояснити операuiТ

KclMrtlaHiT та розкритИ iнформачirО з достатньоtО точtliстЮ щодо ij фiнансовогО стану i яка надае керiвництв1,

rtож..tивiсr,ь забезtlечити вiдповiднiсr,ь фiнансовоТ звiтностi Комланii Вимогам МСФЗ;

- ведення облiковот документашiт у вiлповiдностi до законодавства та Мiжнародних стандартiв фiнансовот звiтностi;

_ застос) ваIlttя обгрl,нтовано доступних заходiв щоло збереження активiв КомпанiТ; та

- вияв.lення i запобiганllя випадкам фiнансових зловживань та iнших порушень.

4. LJro проrriжн1, фiнансовl,звiтнiсть ухвалено вiд iMeHi керiвництва КомпанiТ.

I 
-ctleplu ьний директор

-0-o l] ",\ Jl ЬФ,\-JI |ЗИt { Г' Y KpaTtt a"

Уlipilitla. rt. KrtTB

] l rIIпня 2020 рок)/

Власова Лариса



звI,I- tI ро
( r; tttltcяLtux

ФIнАtIсовLlЙ стлн стАноN{ нл 30 чЕрвня2020 року
\, к р а 1' tt с, bKl/-x ? р Lt в е н ь, я I{LL| о н е в ка? ! !9J rlJц9)

.\KTIlBIl
оБоротнL4ктI,Iви

l-porшc-lBi кошти та Тх еквiваJIенти

I IoToLIHA :ебiторська заборгованiсть з фiLIансового лiзингу
I tlша :tебil орська заборгован icтb
IIo.taTK}.l J0 вiдrшкод},вАнtIя 1,а перелплати по гIодаткаN,{

Запасlt
I tl шt i tlборо,t,tt i актиLзи

Всього обоI)отнIlх активiв
НЕОБОРОТНI ЛКТИВИ

()cHtlBili засоби
Неrrатерiальнi активи

tовгострокова дебiторська заборгованiсть з фiнАнсового
лiзингу

Всього необоротних активiв

ВСЪОГО АКТИВIВ

влАсн I,1 йt кдпIтлл тл зоБов,язлння
КО РОТКОСТРО КО В I ЗО БО В, ЯЗА Н НЯ

I{pe:t и,l,о рс ь ка забор го Bat I i cтb
Авitнси о-iержанi
IIt Lш i ltopo,r KocтpoKclBi зобов'rIзання l,А llapaxoBaHi витрати
l ItlTtl.tHa Llастина дOвгострокових зобов' язань

Всього поточнlIх зобов'язань
ДО В ГОСТ РО КО В I ЗО БО В, ЯЗД Н НЯ

Довгосl }]()KoBi rlозLtкоtзi кtlшl,и
Всього -1овгостроковllх зобов'язань
в-гLдс н II I"I K.-lп Iтд,т

C-r,al r тнltй KattiTa-r

До-tа-гко в }{ L't кап iTa-r

I J сро зrl o:i"relj и й прибl,ток
Всього в.цасного капiталу

ВСЪОГО ЗОБОВ,ЯЗЛНЪ ТЛ ВЛЛСНОГО КАПIТАЛУ

Примiтки

5

|2

6

7

8

9

l0
ll

|2

lз
l4
l5
lб

lб

30 червня
2020 року

2 946
486 200
|2 45l
l 368
4 070

304

3l грулня
2019 року

57 з47
з95 770
ll 448

8

l 040
22|

507 339 465 834

8 l05
| з2|

259 295

4 030
984

201- 5з7
268 72l 206 55l

77 6 060 672 385

2 242
6 458
ll 2з5

450 4|4

928
8 426

lб 320
407 4|9

470 349 433 093

209 l 5з 225 з46
209 l 53 225 346

5lз 478
26

(4l б 946)

438 478
26

(424 5 5 8)

96 558 13 946

77 6 060 672 385

*{t,:l
L]. racoBa Лариса,
l 
-er 

repul bI Iий директор

Bi: керiвниt{,гва:

Ilриrriтки. подаtli на cTopiHKax з 8 по 34, с невiд'смнiltо Llастиною цiсТ фiнансовоi звiтностi.

i L.,
('!



звIт, l]Po пррlБутки тА зБит,ки тл ll{шиЙ сукупнийI дохIд зл
( ri tltllCяLlu.\ l,Kpulrtcbкll.T .,pLtBeHb, якLL|() не вказалtо iHule)

пЕршЕ tIIврIччя 2020 року

[3ирr чка
С.обiвар l icl,b реii-liзацij'
Ва.ц oBIt l't п 1rltбyток

r\;rt i rl icTpaTtlBH i витрати
Ви r,ра,гtl lla збl,г
l l t t tt i о lrepaLti l"t tt i дttходи
I t t Ll i tltl,-,рацi iiH i ви,грати
Зб lrток/п pll буток в iд операuiй ноТ дiяльIlостi

Фiнансовi доходи
Фiгrанссlвi ви"грати

Iнtшi витрати
Прибуток до оподаткування

Подаr,ок на прибуток

Чистий прибуток

Iншийr сукупнllй дохiд

Всього сук},пн l,t r"t дохiд

Примiтки

l7
l8

l9
20
2l
22

2з
24
25

28

I пiврiччя
2020

459 7 57
(455 053)

4 704

(24 854)
(5 600)

|26 990
( l 49 522)
(48 282)

l 09 759
(5 3 860)#

7 бl2

7 6|2

I пiврiччя
20l9

| 766
(25 )

l 74l

(5 485 )

(з 0)
50 57б
(7 927)
38 875

2 08l
(2| 36з)

l9 593

l9 593

19 593

bl
i ,.

[} i_t Kelli вгl и t{l,Ba:

Примiтки, поданi на cTopittKax з 8 по 34, е гtевiд'смною частиною цiсТ фiнаrrсовоi звiтностi.



звIт, tIPo з]\4lни вJIАсного клпIтллу зл llЕршЕ
( в tltttсячuх l,Kpcti'Hcbкll-\ ?pLtBeHb, якLL|о не вказано iHu,te)

tIIврIччя 2020 року

Статутний
капiтал

5 084

Додатковий
капiтал

Нерозподi.пеllltl"t

п рибуток/(збшток)

(551 ббб)

l9 593

Всього

(54б 582)

l9 593

ЗалIlшок на l сiчня 20l9

Чис,гltй прибlток (збиток) за piK

За"пItшок на 30 червня 20l9

Залишок на l сiчня 2020

Вгtески до статутного r<апiта,пу

Чистий прибуток/(збиток) за piK

Залишок на 30 червня 2020

Збi;r ьш]еt] ня стат),тного кап iтttлу

23.03.2020 р. - на зАгtLпьну c),N.ly

5 084 (532 0?3) (526 989)

(424 558) lз 946

75 000

7 612

96 558

438 478

75 000

26

7 6|2

5lз 478 26 (4,6 94Ф

Коп,tпанiТ протяго]\4 l-го пiврiччя 2020 року вiдбувалося наступним чином:

75 000 000,00 грн. грошовими кошта]\,Iи на розрахунковий рахунок.

/
lJi,,t ксрiвlrиrггва: ,, /

, ) Jr.", ,,/'
l}.ti.tctlBa Лариса. /
[-еrrерапьний директор ,/

I lримir,ки, поданi на cTtlpiHKax з 8 по 34. с невiд'емною частиною uiеТ фiнансовоТ звiтностi.



звII,про рух t,роLшових коштIв зд пЕрlIIЕ пIврIччя2020 року
( в tltltсяч(lх .|.:Kpa|HCbKLtx ?рuвень, якLцо не вказан() iнше)

Грtlшовi потокtl вiл оllерацiйноТ дiяльllостi
Нirдходr,}iення вiд:
I)еа--tiзацii' IlрOд),кшiТ (ToBapiB, робiт, послуг)

Надход/кення aBaHciB вiд за]\,tовtrикiв

Надхсlджсн ня вiд гIоt]ерI]сння aBaHci в

I-Iа;rход/hення Ri;t вiдсотt<iв за залишками коштiв tla потоЧНИх

ра\) I I ка\

I-IадхсlджеlItIя вiд боржt-tикiв (штрафи, пенi)
Iltшi tlадход/кення
Вrrтllачання на оплату:
T'oBapiB (робir," гtослуг)

I-Ipaui

Вiлрахування на соцiальнi заходи

Зобов'язань iз податкiв iзборiв:
Витрачання на огIлату зобов'язань з податку на прибl,тtlк

Витрачання на оплату зобоts'язаtlь з податку на дOдану BapTicT'b

Ви,l,рачання FIa опJ]ату зобов'язань з iнших податкiв iзборiв
Ви,гра.IаlIнrI IIА опла,I^у поверIIеIIня aBatlciB

[Jи,гра.lАIi tiя IItl 0платr, зобов'язань за страхови]\4и кOнтрактами

Iгtшi Brrl раLIанt]я
ЧистrlГr 1l1,x коштiв вiд опе;lачiйноi дiяльrlостi

Грошовi потокIl вiд iнвестицiйноТ дiяльностi
I Iадхtlд/\еi{ It rl г]i: pear iзацiТ:

Фi нансоtзltх i rt Becтll цiй
НаJхо-t/кснгrя вiд отри\Iаних вiдсодкiв
Rltт,ра,-tLlIlня tl|l lrрlr:бання фirrансових iнвестицiй
Ч ltcTltt"I р},х кошrтiв вiд iнвестltцiйноТ дiяльностi

Р} х коштiв \, рез\,льтатi фillансовоТ дiяльностi
Надход,лення вiд:
В--tасII0го капiталу
(),гри\Iання позик

[lогашення позик
Витра.Iаня нА сплат)/ вiдсtl,гl<iв

Чистий рух кош-tтiв вiл фillансовоТ дiяльностi

Чистlлй рух грошових KomтiB за звiтний перiол
Jалишок коштiв lla початок l)oкy
[]rr_rtlt] jrtiни r]а,lltl,гни\ KvpciB на заJIишок KclшtтiB

lалItшок KotltTiB tta кiнець року

30 червня
2020 року

з 12 405

l 68 460
54

2 0з7
55

(5 1 9 552)
(l5 l09)
(2 665 )

(l2 4в9)

(722)

(l l 761)
(2 655)

(l4 405)
(83 864)

30 червня
201 9 року

6 789

з iTo
з7

(958)
(з з 79)

(365)
( l 1_21)

(284)

( 840)

(з 0)

4 740

,rо

350

562

562

75 000
282 l 06

(274ll6)
(56 27 5)

26 715

(56 799) 5 302
57 347
2 398
2 946

20 662
(3 ltt)

25 646

В i-t K.,1,1iBH и ItTBa:

[]. rасоrза IIариса,

I'с r tcpa,t bI] tI й llиреI(тOр

I tриr.rir,ки. поданi на cTopiHKax з 8 по 34, с невiд'смною частиною цiсi фiнансовоТ звiтностi.



пр1,1мIтки до ФlнАIlсовоi звIтностI зА пЕршЕ пlврIччя 2020 року
( в tltttc,яLlclx .ylpal'HcbtLlx ?рLlве1-1ъ, якLt.|о tle вкчзано iltцц9

l. Iнфорлrашiя про Компаttiю
Брен: Д.rьфа-Jliзинг почав llрацювати на фiнансовому ринку УкраТни з листопада 20l4 року вiд iMeHi юридичноТ ОСОбИ -

тов "},лк "лЕнд_лIз".
у сiчнi 20l7 рокl,вЙ_ьI вЙч ЮкрЕЙН ЛIмIтЕД (l00% засновник Альфа-банку УкраТна) придба.па l0004 статутного

капiтапl,оJного з:riлерiв (до 20l4) ринку лiзингових послуг- ТОВ "Унiкредит Лiзинг", пiсля прилбання компанiя була

перейrtеноваНа в ТоВ "нЕоС лIзинг".20 грулнЯ 20l8 ЗасновНики ТоВ "нЕоС лlзинг" вирiшили офiuiйно

tlерейrtенl,вати Kort пан ito в ТОВ кАльфа-Jliзин г УкраТна>.

l0 липня 20l9 року було вирiшено присднати тов "улК Ленд-лiз" з компанiсю ТОВ кАльфа-Лiзинг УкраТна>.30

t}ересня 2019 рокl,бl,ло гtiдписано передавальний акт про передачу Bcix активiв та зобов'язань вiд ТоВ "УЛК Ленд-лiз"

,,ro l'()l] <А-rьфа-Jliзиrlг Украiна>. l3 грулня 20l9 було завершено процес реорганiзаuii та Bci права та обов'язки за

) к_lilдеlIи\lи договорами фilrансового лiзиllгу перейшли до ТОВ "Дльфа-Лiзинг УкраIна".

Мiсше розташування:04073, м.КиТв, Оболонський район, пр-т Степана Банлери, бул.9

Загапьна кiлькiсть сr-riвробiтrrикil] станом на З0.06.2020р. складала б l особу.

Станошt на Зl грулня 20l9 року l0,52o/o СТаТутного капiталу н&lежаJIи вй-ьt вйЧ юкрЕЙН лIмIтЕд,88,94% Сiфум

Грl,п Лiшriтел та0,54Yо CMeTaHi Юрiю Васильовичу (далi - Учасники).

Кirrцеви\I бенефiшiарсlN.,I KoN,IIlatIiT с: фiзична особа - Фрiдпцан IV{ихайло.

2. Операчi1-1lrе середовище Компаяii
[lо.-liтична l-t еконоltiчна ситуацiя в YKpaTHi в ocTaHHi роки нестабiльна, Тй притаманнi особливостi ринку, щ()

розвивасться. Внаслiдок цьt,lго, здiйснення дiяльностi в KpaiHi пов'язане з ризиками, що с нетиповими для iнших краТн.

Збройний конфлiк,I' в окре}Iих частиlIах ЛуганськоТ та ДонецькоТ областей, що почався HaBecHi 20l 4 року, не закiнчений;

частиIlи !,онечькот та Лl,ганськоi областей залишаються пiд контролем самопроголошених республiк, i укратнська влада

в даний час не ма(, лtсlжливt,tстi повI{ою Miporo забезпечити застосування украТнського законодавства на територiТ ланих

обласl.ей. У березнi 20l4 року рял полiй в Криму призвiв до присднання Республiки Крим до РосiЙськОТ ФеЛеРаuiТ, ЯКе

rre б1,1tо визнаtIо YKpaiHoltl та багатьма iншlими краIrlами, !ана подiя спричинила icToTHe погiршення вiдносин мiж

YKpaTHoKl та Росiйськоtо Фелераuiсю (РФ).

13 першi мiсяrti 2020 року сllостерir,асться значне потрясiння на cBiToBoMy ринку! викликане спаJIахом KopoHaBipl,cy.

Разом з iншими факторами, tte призвело до рiзкого зниження цiни на нафту та фондових iндексiв, а також ДО ЗНеЦiНеННЯ

гривнi. Вiдповiдаrочи на потеtlцiйно серйозну загрозу KopoHaBipycy для охорони здоров'я, yKpaTHcbKi урялОвi ОРГаНИ

вжили заходiв щодО стримуваннЯ спалаху. КабiнеТ MiHicTpiB УкраТнИ продовжиВ дiю адаптивНого карантину до 3 1

серпня 2020 року. Вiлповiдне рiшення Уряд ухвалив на засiданнi 22 липня 2020 року.

Bir березня 2020 рокУ мiжнаролнi iнвестори втратили iHTepec до нових ринкових eKoHoMiK. Приплив прямих iнозеьIних

iнвестицiй в УкраТну у березнi - KBiTHi також припинився9 а чистий вiдплив поРтфельних iнвестицiй становив 0,85 lrлрл.

до.r. ВiJп_rив капiталу був зумов.rrеrtий бажанняшt iнвес,горiв збiльшити вкладення в безпечrri iнстрУменти, а ТаКОЖ

падittняrr ttiH tta сирtlвиннi ресl,рси.
Iнф-lяuiЯ cтpirrKo сt-lовi-rыlилася вiд початку року - до 1j% plp у TpaBHi - i залишасться нижчоlо вiд цiльового дiапазону

НБУ. lle JaLIo з\lог}, I-IaцioHa.ltbHcrMy банку icToTHo пом'як1IIити монетарну полiтику - облiкова ставка зни3илася з

початку рок),до 6%. Це найнижчий piBeHb ставки в icTopii. З огляду на низьку iнфлячirо, стабiльнiсть фонлування та

ниж.tу об.,tiкОву ставкУ банки почалИ зtlих(уватИ ставки за депозитами та кредитами. Ставки за позиками бiзнесу с

загалом чу.гливими до змiни облiковоi ставки, тому за вiлсутностi значних потрясiнь очiкусться, що BapTicTb крелитiВ

для компанiТ зttизиться до кiнця року.

Хоча управлiнський персонЕш вважа€, що BiH вживас належнi заходи на пiдтримку стабiльноi дiяльностi, необхiднi За

iснуtочих обставин, подальша нестабi.гtьнiсть умов здiйснення дiяльностi може спричинити негативний вплив tla

резуJlьтати дiяльностi ,га фiнансовий стан Комrrанii, характер та наслiдки якого на поточний момент визнаLlи,ги

IIемо)кJIиво. l{яl фilrаrrсова звi,I,нiстЬ вiлображае поточнУ очiнку управлiнського llepcoнit.лy щодо впливу упtов здiйсненrlя

/tiяltыtосr,i в YKpaTHi rra операшiйну дiяльнiстЬ та фiнаrrсовий стан КомпанiТ. Майбутнi умови здiйснення дiяльнtlстi
|чlожуть вiдрiзнятися вiд tlцittки угIравлiнського персоналу.



п P1,1N,{ l,tки
l G lllllCrlLlu-\, l)к

до ФItlднсовоi :}BITIIOCTI зл пЕрlIJЕ, пIврIччя 2020 року
)ui'ttClrtiltx ,,pLtBellb, rlKLL|O tte Gкuзал-tо lнше)

3. Основа пiдготовки
,Ц,ана (liHaHcoBa звi,l,гtiсть бl,ла складена вiдповiдно ло Мiжнаролних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (далi - МСФЗ), ШО

б1-,lи cxBanetli YKpaTHottl тa обов'язкОвi до зас,гоСуваннЯ станом на Зl грулня 20l8 року. Мiжнароднi стандарти

i]к,lючаюl,Ь МСФЗ (кМiЖнаролнi стандартИ фiнансовоТ звiтностi>), прийнятi Радою з Мiжнаролних станлартiв

бухгалтерського облiку (кРМСБО>) починаючи з 200l року, Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiкУ (МСБО) та

тлумачення. випущенi Постiйним KoMiTeToM з iнтерпретачiй (пкI) та KoMiTeToM з тлумачень МiжнаролноТ фiнансовоТ
звiтгlостi (кКТМФЗ>) до 2000 року включно.
Фiнансова звiтнiс.гь склалена на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi, якщо iнше не вказано в основних положеннях облiкОвОi

tlолi,гики Ilижче.

Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень (далi - ктис. грн.>), якцо не вк€вано iнше, УкраТнська гривня с

фl,нкчiональноlо валIотою Ком панiТ.

5езперервнiс m ь d i я л ьн ос m i
Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ пiлготовлена, виходячи з припущення про безперервнiсть ii дiяльностi.

4. OcHoBHi положенIIя облiковоТ полiтики
4. l. Фiнансовi iнструмеrrти - первiсllе визнання та подальша оцiнка
4. 1.1. Фiнансовi активи
l]i:tпoBi:tHo,:lo по.ц()жень МСФЗ (It'RS) 9 <Фiнаrrсовi iнсr,рументи> Компанiя здiйснюе класифiкацiю фiнансових активiВ

ttplt ttepBictttlrl1, визнанlti, як ,гаI(их, що оцiнкrються у под.rльшому або за амортизовано}о собiвартiстю, або за

cIIpalje.].l}lBolo варr,iстю на ocHoBi обох таких чинникiв:

а) rto_te--li бiзrrес1 сl,б'скта господарювання для управлiння фiнансовими активами;

б) характерисl,ик коtIтрактних грошових потокiв фiнансового активу.

ФiнансовиГr акr,ив оцiнюtоть за амортизованою собiвартiстю, якщо виконуються обидвi TaKi Умови:
а) актиВ },триrt},ютЬ в лtоде.li бiзнесу, мета якоТ- утримуваннЯ активiВ задля збирання контрактних грошових потокiв;

б) koHlpakTHi 1,лlови фiнансового активу передбачають у певнi дати надходження грошових потокiв, якi с лише

погашення}l ocHoBtroi с},]uи та сплатою вiдсоткiв на непогашену основну суму.

Фiнанссlвi itrстр1,:rlенти. якi 1тримl,ються для надходження контрактних грошових потокiв iпролажу класифiкуються як

оцiнttrванi за справедливоrtl вартiсr,ю через iнший сукупний дохiд.

ФirraIrcoBi iнструменти, якi утримукlться для iнших цiлей класифiкуються як оцiнюванi за справедливою BapTicTIo через

прибуток/збиток.
компанiя гIроводить рекласифiкачirо фiнансових активiв в разi змiни моделi бiзнесу або характеристик контрактних

грOшових tloToKiB.
[Jci cTaH:lapTHi операuiТ з купiвлi та продажу фiнансових активiв визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дат\,.

коли Компаtliя бере на себе зобоts'яЗання пО покупui активу. .Що стандартних операцiй з купiвлi або пролажу вiдносяться

операчiтз купiвлi або продажу фiнансових активiв, в рамках яких здiйснюсться постачання активiв у строки, встановленi

закоtIодавстI]ом або прийttятi tta ринку.
Фiнансовi активИ КомпанiТ вкJlючаютЬ гроrшовi кошти та iх еквiваленТи. дебjторську заборгованiсть, яка вiдображас

чистi ittBecr,иttiT в лiзиtll,. iнrrrl,лебir,орську заборгованiсть, а також iнвестицiТ в облiгацiТ.

Первiсне вLrзнання

При первiсному визнаннi фilrансовий актив оцiнкlсться за справедливою вартiстю, а у випадку фiнансового iHсTPYMеHTY,

rrto оцiнюt,ться не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, збiльшуеться на суму

t]итрат. якi прямо вiднtlсяться на придбання l,акого фiнансового активу.

Пodct.,tbttta otliHKa

ПоJапьша очiнка фiнансових ак,гивiв зttлежить вiл ii класифiкацiТ як описано нижче:

/{ебiторська заборгованiсть

,]ебir,орська заборгtlванiсть - llc категорiя фiнаrrсових активiв з фiксованими платежами або з платежами, якi можуть

бtl,и визtlачеtli. ll1o iie \lаI(),гь котир),вання на актиI]ному риrrку. Первiс}Iе визнання ,гаких активiв здiйснюсться за

cllpaвeдjlI.tB()to вар,гiс,гttl tr.lKlc бу,дь-якi витрати, що прямо вiдносяться до операцiТ. Пiсля первiсного визнання фiнансовi
ак.гивИ ,гакого 

род)' tlцiнююr,ьсЯ за амортизоВаною, яка визнача€тьсЯ з використанням методу ефективноi процентtIоТ

ставки. за вирахуванtlям очiкl,ваних кредитних збиткiв вiд знецiнення,

|:
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,.\rrtlртизована вартiс,гь розраховусться з урахуванням дисконтiв або премiй при прилбаннi, а також комiсiйних абtl

витрат. якi с невiд'слtrlою частиtlою ефективнот процентнот ставки. Амортизачiя ефективноi процентноI ставки вклIочена

JO cKJI,Ll1} фiнансових доходiв звiту про сукупний дохiд. Очiкуванi крелитнi збитки вiд знецiнення визнаються у склалi

iнLtlих операцiйних ви,гра,г звir,у про сукупний дохiл.

IttBec,t,иItiT в борговi шirtHi паlrсри (облiгацiТ)

Ilrвестицii в борговi ltiгtHi папери (облiгацiт) с непохiдними фiнансовими активами з встановленими або визначеними

виIl,ilата\lи. якi lre ко,гируtоться на активttому ринку. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи такого роду
t,lцiнttlttlться за а}Iортизованою вартiстю, яка визначасться з використанням методу ефективноi процентноi ставки, за

вирах).вання\r збиткiВ вiд знецiненНя. АмортизоВана BapTicTb розраховусться з урахуванням дисконтiв або премiй при

при:tбаннi. а також комiсiйних або витрат, якi с невiд'смною частиною ефективноТ проuентноТ ставки. Амортизаrriя

ефективноi процентlrоi ставки включена до складу фiнансових доходiв звiту про сукупний дохiд. Збитки вiд знецiнення

визнаються у склалi iнших операцiйних витрат звiту про сукупний дохiд.

КомпанiяоблiковуеоблiгацiТвнуr,рiшньоiдержавноiпозикиУкраiни посправедливiйвартостi.

ПрttпLtнення вuзнання
I]изнання фiнаrtсового активу (або, ле це можливо - частини фiнансового активу або частини групи аналсlгiчних

фiгlансових активiв) припинясться, якщо:
- 'Герlriн лii прав на отримання гроtIIових потокiв вiд активу минув;

- Коrtпанiя передала свот права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе зобов'язання по вип.цатi
,r,регiй cTopotli о.лержуваних грошових потокiв у повному обсязi i без icToTHoi затримки за (транзитною) угодоlо; i або (а)

Iiоrlпаrнiя передi]_lа практично Bci ризики i вигоди вiд активу, або (б) Компанiя не передала, але й не зберiгас за собою.

tlрактllчно Bci ризики i вигоди вiд активу, але лередала контроль над цим активом;

- КоrIпаrriя пepe_lta-,ra Bci своТ права на отриманнЯ грошовиХ потокiВ вiд активУ або уклала транзитну уголу, i при

ltbol\l) lle пере.tа-lа" агtе ti не зберiгаС за собою, практичнО Bci ризики i вигоди вiл ак,гиву, а також не передаJIа контроль

Ilад актиtsо\l. ttовий акr,ив визнасться в тiй ступеня, в якiй Компанiя продовжу€ свою участь в переданому активi. В

цьому виIIаJК1, Ко:rtланiЯ також визна(, вiдповiдгrе зобов'язання. I-Jереланий актив i вiдповiдне зобов'язання оцiнlоються

на ocHoBi, яка вiдображас права та зобов'язання, що збереженi Компанiсю.

Знецiлtення фiнаl rсових акти BiB

На кожну звiтну лату КомItанiя вiдIrовi]iно до вимог МСФЗ (IFRS) 9 визнас резерв пiд очiкуванi креДитнi ЗбИТКИ ПО

фiнансовим активам.

ФiHatrcoBi активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю

Вiдносно фiнансових активiв. яrсi облiковуrоться за амортизованою вартiстю, Компанiя визнас реЗерв пiл ОчiКУВаНi

ttре:tи,гtti зби,t,кИ iнливiдуальнО для окремО значимиХ фiнансовиХ активiв, або в сукупностi для фiнансових активiв, якi не

(,окре\lо зtlачимиNlи. Дктиви, якi оцiнюкlться на предмет знецiнеtlня на iндивiдуальнiй ocHoBi, щодо яких визнаються

зби,r,кlt Bi_l зttеttiнеttttя, не rrовиtttti оцiнtоватися на предме,г знецiненttя на сукупнiй ocHoBi.

Irl.Lивi:1 ct_lbHa оцiнка tta прелNlет зIчlеI{шеtIня корисностi вiдображас прогнозну оцiнку очiкуваtlих кредитних збиткiв на

весь c1poK:ii'iHcTplrreHTiB. Пiд час irrдивiлуальноТоцiнки сума резерву визначасться iз використанням аналiзу cueHaPiTB

l,а \Iето_l} -IIiскоIlтованИх потокiВ грошовиХ коштiв. Пiдхiд на ocHoBi ана,,Iiзу сuенарiIВ передбачас, що сума

вiдLrIкt1.11 вання ко}lкретного фiнансового активу мас визначатись як сума результатiв:

- дискоFlтоваttих tlчiкуваних сум вiдшlкодування для кожного сценарiю, та

- йrловiрностi ttастання rtих cueHapiТB.

Згi.цrrо з пiдхtlдсlм tla ilctttlBi дискон,IоваI.1их гltlтtlкiв грошових коштiв сума вiлшкодування для кожного сценарiю маС

визначатись на пiдставi прогнозу стосовно суми та cTpoKiB очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв (плаНУ

вiдшкодування). За умови що сума вiдшкодуваIjня виявиться меншою за балансову BapTicTb конкретноГо акТиВУ.

необхiдно визначити вiлповiдну суму збиткiв вiд зменшення корисностi.
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ФirraHctlBi активи. резерв пiл очiкуванi збитки по яким оцiнюеться в сукупностi, Компанiя роздiляе натри Етапи.

Ilтап l - вк_,IIочас фiнаrrсовi активи з низьким кредитним ризиком або кредитний ризик за якими несутт€во збiльшився з

\1o\lellT) trервiсногtl визнанllя. По цим фiнансовим активам Компанiя визнас резерв пiд очiкуванi l2 мiсячнi кРеЛИТНi

зби,гки.

I]тап 2 вклIоча(, фiнансовi активи, кредитний ризик за якими сут,гево збiльшився з моменту первiсного виЗнаннЯ. ПО

ttиrr фiнансОви]\l активаМ КомпанiЯ визнас резеРв пiл очiкуВанi крелитнi збитки на весь строк лiТ фiнансових
iHc,гpl,rtettтiв.

I1epexir фiнансовtlго iHcTpyb,teHTa iз Етапу 2 в Етапу l можливий в разi, якщо буле доведено, що очiкуваний кредитний

ризик не с значно бiльшим, нiж при первiсному визнаннi.

I:Tarr j - вк,llt)чаС фiнансовi активи, якi с знецiненими (мають ознаки лефолта). !,о iHcTpyMeHTiB, цо мають ознаки

.te(ltl,tla. I(оrtrlанiя вiдносить активи прострочка по яким перевищус 90 днiв. По цим фiнансовим актиВаМ КОмПаНiЯ

визна(,резерt] пiд tlчiк5,ванi кредитнi збитки на веоь строк дiI фiнансових iHcTpyMeHTiB.

I lepexi;r {liltансовогсl iHcTpyMeHTa з Еr,апУ З в Еr,аП 2 можливий в разi, якщо борг буле обслуговуватись згiднtr умов

договор},.

Реструктуризаuiя фiнансових активiв
компанiя llрагне, у Mipy мож,,rивостi, замiсть звернення стягнення на заставу переглядати умови для фiнансових активiв.

зокрема, з фiнансовtlгО лiзингу. [{е може вклIочагИ продовженнЯ договiрних cTpoKiB платежiв iузгодження нових },]\loB

.riзинг1,. Керiвttицтво постiйно ана-пiзус реструктурований лiзинг з тим, щоб переконатися в дотриманнi Bcix критерiiв та

rI o;K_l и BtlcTi здi йснен ня м айбутн ix платежiв.

Об_riк рестрl,ктl,ризаLtiТ, що не призводить до припинення визнання фirrансових активiв.

IIкrцtl.ltlговiрнi rлtови суттсво не змiнюlоться, реструктуризачiя фiнансових iHcTpyMeHTiB призводитЬ До переГЛяд}'

сdlек,гltвноi ltlltlцeHTltoi ставки на ocHoBi поточtlоi бапансовоi BapTocTi i змiнених майбУтнiх грошоВих пОтОкiВ.

Облiк рестр1 ктl,ризачii. що призводить до припинення визнання фiнансових активiв.

[cToTHi зrriни дt,lговiрних ),1\,loB призводять до припинення визнання фiнансового активу i визнання новоГо акТиВУ За

справедл ивоlо BapTicтKl. Сl,ттсвим и зм i нам и умов вважаються наступнi :

. Змiна вапIоl,и. в якiй денtliчliнованi грtrшовi потоки;

. Консолiдацiя або полiл декiлькох фiнансових iHcTpyMeHTiB.

У Bcix випадках. якIцо ресT,руктуризачiя фiнансових активiв вiлбуваеться у зв'язку з фiнансовими труднощаМи

позичальника, фiнаrrсовi активи оцiнюtоться на предмет знецiнення до визнання реструктуризаrriТ.
.l. 1.2. Фiнансовi зобовlязаllня
1-1epBicHe вLtзнLllrilя i otliltKa
Bi.trroBi:tHo _Ito поJIожень Мс]ФЗ (lFRS) 9 кФiнансовi iнструменти>, фiнансовi зобов'язання класифiкуються як фiнансовi
зобов'язання. щil переоцiнюlоться за справедJIивою вартiстю через прибуток або збитtlк, або кредити i крелиторська

заборговаttiс,гь. Коrtпанiя класифiкус своI фiнансовi зобов'язання при ix первiсному визнаннi. Bci фiнансовi зобов'язанНЯ

сп(,)tIатк) визtlак)ться за справедливоtо BapTicTltl, зменшеною, в разi кредитiв i позик, на безпосередньо пов'язанi з нИ}lи

витрати по 1 го.li.

Фiнансовi зобов'язання КоьrпанiТ включають кошти кредитних установ, заборгованiсть за борговими цiнними папераN,Iи

та кредиторськ1, заборгованiсть.

Поdальu,tа otliHKa

IIодацыtlа оцiнка (liнаtlсових зобов'язань заJIежи1ь вiд rx класифiкацiТ, як ЗазначеIIо нижЧе:

Крелити та Ilозики

I1iс.llя первiсного визнанt]я кредити та позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням меТОДУ

ефек,гивноiпроцентноТставки, ffоходи i витрати затакими фiнансовими зобов'язаннями визнак)ться взвiтi про сУкУпний

дохiд при припиt,lеннi Тх визнання, а також у Mipy нарахування амtlртизацii з використанням ефективноТ проЦентнОТ

стаI]ки.

Дмортизована BapTicTb розраховусться з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а також комiсiйних абО

I]итрат. якi е невiд'смною частиtlою ефективноТ процеltтноТ ставки. Амортизачiя ефективноТ процентноТ ставки

включа€ться до складу фiнансових витрат звiту про сукупний дохiл.

ll
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II ptt tttt tt е н ня Guзн а н lt я

Визнання фiнансового зобов'язання припинясться, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або TepMiH його дiТ

закiнчився. Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюсться iншим зобов'язанням перед тим самим креДиТОРоМ На

с),ттсво вi.lrtiнних },\loBax, або якщtl умови наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiна ВрахоВУЮТЬСЯ ЯК

llриIIиllе}iIlя влlзнанtlя rrервiсttого зобов'язанltя та початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в rx балансовот

BapTocT,i визнасться в звiтi про сукупний доход.

Р е с пtpt,к пt1,pttзctц i я r! i н а н с оBt tx з об ов'яза н ь

Об.riк рестрl,ктl,ризаuii, що не призводить до припинення визнання фiнансових зобов'язань.

Якшо .lоговiрнi 1,лrови с},ттсво не змiнtоються, реструктуризачiя фiнансових iHcTpyMeHTiB призводить до переглядУ

ефекr,ивноi прtlчентноТ ставки на ocHoBi поточноТ балансовоI BapTocTi i змiнених майбутнiх грошових потокiв.

Об_riк рестрl,ктуризачiТ, що призводить до припинення визнання фiнансових зобов'язань.

IcToTHi злtiни договiрних умов призводятЬ до припинення визнання фiнансового зобов'язання та визнання нового

зобов'язаrtttя за справедливоrо вартiстю. Суттсвими змiнами умов вважаються настУпнi:

- Змiна I]аJlюти, в якiй деномiнованi грошовi потоки;
- Консолiдацiя або подiл декiлькох фiнансових iHcTpyMeHTiB;

- Пото.lrtа BapTicTb грошовиХ потокiВ вiдповiднО до нових умов, дисконтована за первiсною ефективнсlю

lIроllеIIтною cTaвKoto, вiдрiзнясться як MiHiMyM на l0% вiд балансовоТ BapTocTi фiнансового зобОв'яЗання.

Сгt раведл и ва Bapтic,r,b фitrансових i нс,грументiв
('rtравсJ;rива BapтicTb c,tliHttto, яка була б отримана за продаж активу або вигtлачена за передачу зобов'язання в pa}IKax

\I,оJи. lllo )кjlада(,ться в звичайному порядку мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка справеДливОТ BapTocTi

пере;бачас,. що сlперачiя з продажу активу або передачi зобов'язання вiдбувасться:
- абtl на основноNl),ринку для даного активу або зобов'язання;

- або. в ) \toBax Bi;tc),THocTi основного ринку, на найбiльш сприятливому ринку для даного активу або зобов'язання.

Коr.tпанiя повинIIа }1ати дост),п до основного або найбiльш сприятливого ринку. Справедлива BapTicTb активу абО

зобов'язання оцiнк,lс:ться з використанням припущень, якi використовувалися б учасниками ринку при визначеннi Цiни

актив1, або зобов'язання, при цьому передбачасться, що учасники ринку лirоть в cBoix кращих iHTepecax. Оцiнка

сгtравед,гtивоi BapтocT,i гrефiнансового ак,I,иву враховус можливiсть учасника ринку генерувати економiчнi вигоДи вiД

використаlItIя актив), tlайкраtцим i найбiльшr ефективним чином або продати його iншому учаснику риlrку, якиЙ бУле

t]икористовувати даний актив rlайкраrцим i rlайбiльш ефективним чином.

Компанiя використовуе TaKi методики оцiнки, якi с прийнятними в обставинах, що скJIалися i для яких лостУпнi ланi,

дос,гатнi для оцiнки справедливоТ BapTocTi, при цьому максимаJIьно використовуючи вiдповiднi вихiднi данi активногО

ринк5, i мiнiма_пьно використовуючи вихiднi данi iнших ринкiв.
lJci ак,r,иви i зобов'язання, справеллива BapTicTb яких оцiнюеться або розкривасться у фiнансовiй звiтностi.

к.-lасифiкуються в рамках описаноТ нижче icpapxiT джерел справедливоТ BapTocTi на пiдставi вихiдних даних са]!IоГо

tlиrкllього рiвня. якi с зIIачущи]\{и лля оцiнки справедливоТ BapTocTi в цiлому:

- PiBeHb l _ ринltовi ко,гируваIlня цiн на активному ринку по iдентичних активах або зобов'язаннях (без будь-яких

коригr Batlb):

_ ['iBeHb 2 - rtojte;li tlцiгIки, в яких icToTHi для оцiнки справедливоТ BapTocTi вихiдrri ланi, щб вiднося,гься до самого

нижнього рiвня icpapxiТ (] прямо або побiчно спостережуваними на ринку;
- PiBeHb 3 _ лlоделi оцiнки, в яких icTtlTHi для оцiнки справедливоТ BapTocTi вихiднi данi, що вiдносяться до самого

нижнього рiвня icpapxiT не € спостережуваIlими на ринку.
У разi акr,ивiв i зобов'язань, якi визнак)ться у фiнансовiй звiтностi на перiодичнiй ocHoBi, Компанiя визначас факт
IIереведення мriж рiвнями icpapxiT джерел, IloBTopHo аналiзуючи класифiкашiю (на пiдставi вихiдних даних самого

нижнього рiвня, якi с значущими для оцiнки справедливоТ BapTocTi в ui;roMy) на кiнець кожного звiтного перiолу.
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( в tltLlcяLlax vKpa'|'lt(:biill-rr ,:рuвень, якLL|о lte вказаltLцц9!

1.2. Гllошlовi кошти та Тх еквiваленти
I-polIJ()Bi коlul,и та Тх еквiвLUIенти явJIяtоl,ь собокl активи, якi

ви\Iогоt() iякиrt притаманний незна.lний ризик змtiни BapTocTi.

по,I,оLIнtl\ рах) нках ), банках, заl,чишки Kol-tlTiB у Kaci, депоЗити
,I-pbOx lr iсяцiв.

]чIожна конвертувати у вiдош,lу суму готiвки за першоrо

Грошовi кошти та Тх еквiваJIенти включають кошти на

до запитання i cTpoкoBi депозити iз строками виплат до

Д.'tя ttiлеЙ пiдгtlтовкИ звi,r,у прО рух грошовИх коштiв, який КомпаНiя подае до вiдповiдних решуляторних органiв,

t,potltoBi к()lп-l,и Ilре/lс,гавленi з урахувагrням П'Д,В.

4.3. Лiзинг
Лiзинг к-lасифiкусться як фiнансовий або операuiйний на дату вступу в силу договору. Лiзинг, при якому Bci icToTHi

ризики i виголи, пов'язаtti з правом власносr,i tta об'скт, передаються Компанiсю, е фiнансовим лiзингом.

Фittансовttй,цiзltн,z - Компанiя в ролi лiзuнzоdавця
MobteHTo1t ви}lикнення лiзингу с бiльш рання з дат: дата договору лiзингу або дати прийняття сторонами зобов'язань

щодо основIIих положень лiзингу. На чю лату:
- лiзинг класифiкуеться як фiнансовий лiзинг; i

- визначаються суми, якi повиннi бути визнанi на дату лочатку лiзингу.

/Jа,гокl почаr,ку .,riзингу с лата. з якоТ лiзингоодержувач отримус право використовувати орендований актив. I-{e дтга

rtервiсногО визнаннЯ лiзингУ (тобто визнання активiв, зобов'язань, доходiВ або витрат, що виникають в результатi
.riзиrtг1,. в :залежностi вiл ситуачii).
пiс.rя початк1, фiнансового лiзингу Компанiя вiлображас чистi iнвестицiт в лiзинг, якi складаються з суми лiзингових

п,rате;кiв i rtегарантованоТ лiквiдацiйноI BapTocTi (Ba,roBi iнвестицiТ в лiзинг) за вирахуванням незароблених доходiв вiд

фiнаtrсового,riзилtг1,. Рiзниця мiж валовими iнвестицiями iTx теперiшньою вартiстю вiдображаеться як незаробленi

_lо\о.lИ Bi: фittаttссlвtlгil лiзиttгу. !,охiл вiЛ фiнансовогО лiзингУ включаС в себе амортизацiю незароблених доходiв вiд

фittаttсtlвого .riзинг1,. flохiд вiл Qliнансового лiзингу визнасться на ocHoBi схеми, що вiдображае постiйну перiоличну

ttoprtr прибr,t,ковостi tlистих itlвестицiй щодо фiнансового лiзингу.

у до]аноrt) звil,i rrpo (littаtlсtlвий c,t,aH поточнi лiзинговi платежi, що пiдлягають сплатi назвiтнулату, класифiкуються як

чис,гi iнвес,r,иttii в -tiзинг. в той .tac як перелплаченi лiзинговi платежi класифiкуються як iншi зобов'язання. !о склсtлу

ря.lка <<flебi.r,орська заборговаlriс'гь за продуКцitо, товари, робо,ги, послуги) входитЬ поточна частина лебiторськоi'

заборr.ованосr,i за майнол шо передане у фiнансовий лiзинг, заборгованiсть за нарахованими вiдсотками по договорам

.rriзингУ та поточItа дебiторська заборгованiсr,ь за простроченими лiзинговими платежами. Компанiя оцiнюс очiкуванi

кредитнi збиткИ з використаНням полiтикИ, lцо застосовуеться щодо знецiнення фiнансових активiв, якi облiковуються

за слравелливою BapTicTto, що описана вище, ilскiльки кредити i чистi iгrвестицiт в лiзинг мають анzurогiчнi

характеристики кредитного ризику.
Операtуiiiна оренdа - Компанiя в якосmi оренdоdавця

operl;ia активiв. при якiй орендодавець фактично зберiгас за собоtо ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на

об'скт tlpetl.(ll. к-rасифiкl,еТься як операЦiйна оренда. Платежi за договором операчiйноТ оренди piBH9MipHo списуються

I{iI _t()\o_1l1 пр0тяго\I сl^рок), ореIlди i враховуrоться у складi iншtих операцiйttих ДОХtlДiв.

()tte1-1clttiltttct (ц)ен()ч - Ко.tttlанiя в якtlсtlli оренdаря

I(оrtпанiя rriJ час ttервiсного визнання договору оренди визнас зобов'язання пр здiйсненню орендних платежiв i актив,

який представляс собоtО право корисТуваннЯ базовиМ активоМ (АктиВ у формi права користування), протягом TepMiHy

оренди, що.rо 1 cix договорiв оренли, за винятком короткостроковоТ оренди i оренли ак'гивiв з ниЗькою вартiстю.

lIiсля дати початку оренди Компанiя l]изнас амортизацiкэ активу в формi права користування i окремо визнас вiдсотки за
,Jобtlв'язанням по ореttлi,

.г{ата Ilочатку оренли Коltпанiя обирас бiльш ранню з дат: дата, передбаченот в логоворi оренди або дата на яку

ореIлдодавецL робить базовий ак,l,ив ltос,гупним лля використання Itомпанiсю.
'l'epMiH ореIt.llИ поLlиllастьсЯ Ila датУ почтгкУ ореIiдИ та визнача€тЬся на цЮ дату як такий, що не пiдлягас дострOковом),

припиненню перiол оренли. При визначеннi заг&rьного перiолу, що не пiдлягас достроковому припиненню, Компанiя

с},м},с llерl]иLlrrий перiод або перiол що за],Iишився до кiнця строку первиI{ного договору (для вже iснуючих договорiв) та

ще один аналогiчний перiод оренди.
Ставкадисконтування для договору оренди € процентною ставкою, закладеною в договорi оренДи.

lз
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( r; mttc,rlLt(.lx llKpa|ttcbKLlx ?рLtвеtltэ, якLл|о не вказалtо itlu,te)

.1Ktttlllll .|) rРор,lt i права корuсп1ування

Коrtпанiя сгIочатк),оцiнюс] за первiсноIо вартiстю, яка включас

opeIIJ1.1: 0реtrдн i п.lIа,I,ежi на користь орендодавця на дату
сти \I\ .l к)к)LIи\ IlJlaTe)(iB з ореI-{z,lи, отриманих вiд орендодавця;

ortirIK\ B}{Tpal . якi бl,д1,,гь t-tcltleceHi Комгlанiс:tо при дOмtlнтажi
актив) _lo с,ган\. яке ви\,Iагасться згiдгIо з у]\,{ова]чIи оренди.
Коrtпанiя здiйснюс подальшу очiнку активу в формi права користування з використанням моделi облiку за первiснОlО

BapтicTttl. подаlьша оцiнка активу в формi права користування здiйснюсться за первiсною вартiстю за вирахуванням

гtакt,lпиченот аrrортизацiт та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Актив у формi права користування, амортизусться

IIроl,яго}l TeplliH1, оренjtи.

IIa кilrець кожного звiтного перiолу Компанiя застосовуе вимоги МСФЗ (IAS) Зб <Зменшення корисностi актиВiВ"

Bi.ltltlcrttl зttецiгlення активiв у формi права користування У разi наявностi таких ознак КОмПаНiя виЗнае ЗбИТОК ВiД

зttеtlittеttлlя. якtI{о сума очiкуваного вiдшкодування менше, нiж балансова BapTicTb. Пiсля того, як визнано ЗбитОК ВiД

зltецiнеttttя. скоригована бzutансова BapTicтb активу в формi права користування стас новою базою для амортизацiТ.

Зrлбов'язання з оренdu
налату початку ореttди Компанiя спочатку оцiнюс зобов'язання з оренди по теперiшнiй BapTocTi орендних платежiв, якi

гtовинl-ti бути злiйсненi протягом TepMiHy оренди.

IJ подiL.Iьшому, зобов'язання з оренди Компанiя враховуе за амортизованою BapTicTlo. Зобов'язання по орендi

збiльull,е,гься }Ia суму, яка нараховуеться за незмiнною перiодичноlо ставкою дисконтування на заJ]ишок зобов'язання

tцоJо оренди. Зобов'язання з оренди зменшусться на суму здiйснених орендних платежiв.

коrtпаtliя переоцiнttlс зобсlв'язання по орендi в разi молифiкаuiт логовору оренди. Компанiя переоцiнюс оренлнi п.rатежi

в разi зrtiни б1,.lь-якtlгtl з IIаступних умов: TepMiH оренди; оцiнка наявностi достатньоТ впевненостi В тоМу, що Компанiя

l]икоllа( опцiон на пок},пкУ базовогО активу; суми, якi, як о.tiкусться, булуть сплаченi за гарантiяlvtи лiквiдацiйноi

варr,ос,гi: rrайбlr,нi opelr,tHi rIла,гежi в резуль,гатi змiни iнлексу або сr,авки; фiксованi оренлнi ttлатежi.

Копtпанiя викорисlов),(, перегjlянуl,у ставку дисконтування в разi переочiнки орендних платежiв для вiлображення ЗМiНИ

TepMiHy оренди або переглянl,тоТ оuiнки опчiону на покупку. Компанiя використовус первинну ставку дисконтуВання В

разi. якщtl ореrrднi п.ltа,гежi гlереочiнюються в результатi змiни сум, якi, як очiкуеться, булуть сплаченi за гаРантiЯМИ

лiквi.цаrriйноi вар,гtlстi, i llлатежiв, якi залежать вiд iндексу або ставки, за винятком випадкiв, коли ця сТавка С плаваюЧОЮ

Ilроцен,l,tlоIо cTaBKolo.

Коли Компанiя переоцirrюс зобов'язання по оренлi, проводяться також коригування активу в формi права користУВаннЯ.

Олнак, якщtl бацлаl1сова вар,гiсr,ь активу в формi rIрава користування зменшусться до нуля, Компанiя визнас веЛиЧиНУ

tIсрсtltlitlки 1, прибутку або збитку.

.l..l. Запаси
Запасtt Korrttattii вк_lючаIоть в себе HoBi ав,гомобiлi, вживанi автомобiлi, автомобiлi пiсля закiнчення TepMiHy Оренли/(абО

.1остроковог(l повернення) та прийняття рiшення цодо i'.x продажу, а також запаснi частини, паливнi матерiали та iнше.

запаси оцiнкltоться за найtlиж.tою BapTicTIo - собiвартiстю або чистою вартiсtю реалiзачiт. Компанiя застосовус Метод

середньозваженоi BapTocTi для списання запасiв, oKpiM нових автомобiлiв, якi списуються 3а методом iДентифiкованОТ

собiвартостi та BK.:IIoLIac до первiсrtоТ BapTocTi витрати, понесенi при прилбаннi запасiв, витрати на переобладнання Та

iltrшi витрати" ttов'язаtli з переьtiщенням.

Двr,олrобiлi lliс,.tя закiнчеtrttя TepMil-ty оренли/(або дострокового поверненьtя), Компанiя оцiнюе за наЙменшоtо З

tзар,гtlс,гей: собiвар,гiс,гltl" якадtlрiвнкlс,сумi чистих iнвестицiй у вiдповiдний лiзинг, вклIочаючи просТроЧенУлебiтОРСЬКУ

заборt,оваttiс,гь lto лiзиltг1,. або чис,l,tltо BapTicTro реалiзаuii. Чиста BapTicTb реалiзачii визначасться як попереДнЬо оцiнена

цiна гrродажу 1,звичайноrtl,хо,ri бiзнесу MiHyc попередньо оцiненi витрати на завершення та лопередньо оцiненi виТраТи,

необхiднi для здiйсненrIя прOдаж},. I Iри оuiнui чистоi BapTocTi реалiзачiТ Компанiя використовус допущення для оцiнки

ринковоТ BapтclcTi в зtr,rежносr,i Bi,r виду оцiнюваного активу.

Ав,гоьrобi.,ri, rIрилбанi для Ilередачi в лiзиltг.
Гlервiсна Bap,l,icTb актив),для передачi в;tiзинг оцiнюсться за собiвартiстю за вирахуванням ПflВ.
Двr,омобiлi, прилбанi для передачi в лiзинг, вважаються] як правило, замiнним i видiленими по конкретних договорах

лiзиltгу. BapTicTb r,аких аttтивiв врахOвусться за допоlчlогоlо методу специфiчноТ iлентифiкачii ix iнливiлуальних

варr,ос,гей.

в себе наступне: вел ичину первiсноТ оцiнки зобов'язання з

початку оренди або до такот дати за вирахуван I-Iям

буль-якi початковi прямi витрати, понесенi Компанiсю;
i перемiшеннi базового активу або вiдновленнi базовtlго

l4
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-1.5. Податки
I l tlпttlчнttit 11olal1l()K Hct прuб.уlпок

I lоточlli ви,|,ра,l,и з податку на прибуток розраховуються вiдповiдно до податкового законодавства УкраIни.

IIоточrti lto.цaтKoBi актиI]и та зобов'язання за поточний перiол оцiнюються в cyMi, що передбачена до вiдшкодування

податкови\lи органами або до сплати подагковим органам. Ставки податкiв i податкове ЗаконоДаВсТВО, ЩО

застосов}к)ться ]1jlя рOзрахунку чiсТсуми, - це ставки i закони, прийнятi або фактично прийнятi в YKPaTHi.

керiвниrlтво перiолично оцiнюс позицiю, вiдображену в податкових декларацiях, щодо ситуацiй, коли застосовуване

податкове законодавстtsо пiдлягае подвiйному тлумаченню, i при необхiдностi створюе резерВи.

В id с пtр сlч е н ttit п od а llloK
I3iлстроченi податковi активИ та зобов'язання розраховуються та визнаються у зв'язку з тимчасовими рiзниuями tltiж

бn;tattct,lBoKl BapTicTKl активiв та зобов'язаrrь для цiлей фiнансовоТ звiтностi та сумами, використаними для цiлей

о I IOJaTK),BaH Ilя.

Вiлстрочене податкове зобов'язання визнасться для Bcix оподатковуваних тимчасових рiзниuь, за винятком

вiдстроченого податкового зобов'язання' що виника€ за первiсного визнання гудвiлу або початкового визнання активу

або зобов'язаl]ня у операцiт, яка не е об'еднанням бiзнесу та на момент здiйснення операuii не впливас на

огIодатковуваний прибуток (полатковi збитки).
Вiлстрочений податковий актив слiд визнавати для Bcix тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, у тiй blipi. в

якiй icHyc певна вiрогiднiсть отримання оподатковуваного прибутку, у взасмозалiк якого можна використати тимчасов}

рiзничtо, що пiдлягас ополатl(уванню. В разi низькот ймовiрностi реалiзачii вiдкладеного податкового активу Компанiя

Ile визнас його у своiй звiтнt,lстi.

Вi-tстрочснi rlодатковi активи та зобов'язання розраховуються з використанням податкових ставок, якi, як очiкусться.

\Iа,гl1\I)-гь вI1.Iив }ia :la,l,), реалiзацii активу або погашення зобов'язань вiдповiдно до вимог законодавства, чинних або

фltк ltt,ltttl прtlйня tих lla звiтну дату.

l l OйllllOK l!d о( )odl!.|, t;uрпtiспtь

.П i з t t н,, or; i о tl е 
1,1 

а t1 i i'

IIflB. сп-,lачений,riзингодавцю9 не раху€ться (сплаченим iвiдшкодованим податком>. Вiдповiднi суми, що пiдлягаtоть

сп;tатi .tiзинt,Oодерж},вачем, вклtоченi в суму мiнiмальних лiзингових платежiв. оскiльки лiзингодавець не платить

податок до державного бюджету, операцiя, по cyTi, вважасться звiльненою вiд сплати пдв, i Hi окремий ПflВ ло

вiдrrrкодl,вання (актив) Hi еквiвалент П!В ло сплати (зобов'язання) не визнаються.

IHtui операtlii'
Украiнськi полатковi оргапи дозволяють проводити взаемозалiк вхiдного i вихiдного податку на додану BapTicTb (ПflВ)
tIа HeTTg-ocHoBi. Гl.Г{В сплаttусться пOдатковим органам лри операчiТ продажу, незuшежно вiл статусу погашенtlя

llебiторськоi заборгованоСтi спожива.lем. IlЛВ на придбаннЯ, який буВ сплачений на звiтну дату, вiднiмасться вiд суtvtи

llдв. шо пiдлягаr: сrtлатi. tl!в, urо пiдлягас сплатi податковим органам. включасться до складу iнших зобов'язань.

I IfiB ;to вiдшкодування стосу€ться переважно обладнання, придбаного для передачi в лiзинг, яке не було перелано в

.tiзинг на звi,l,нr, дату.
Kpirr uього. в Украiнi лiють рiзнi операчiйнi податки, що застосовуються щодо дiяльностi Компанii. Цi полатки

вi.tображаttlться в складi itlших операцiйних витрат.

4,6. Осповнi засоби та нематерiальпi активи
OcHoBHi засоби вi.tображак)ться за фактичнокl BapTicTKl, без урахування витрат на поточне обслуговування, за

вира\)l]аIllIя\l tlакоIiиtIеIIоТ амортизачiТ,га накопичених збиткiв вiд знецiнення. Така BapTicTb включас в себе витртги,

tlilв'язанi iз заltiноtО частинИ обладнання, якi визнаютЬся за фактоМ використаниХ9 якщо вони вiдповiдають кри,герiям

визнання. Ба,,lансова вартiс,гь основних засобiв оцiнtосться на предмет знецiнення в разi виникнення подiй або змiн в

обставинах, що вказують rIа те, що балансову BapTicTb цього активу, ймовiрно, не вдасться вiдшкоДУвати.

дмортизаuiя основних засобiв розраховусться лiнiйним методом протягом строку корисного використання таких

об'ектiв основних засобiв:

Залиrпкова BapTicTb, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiТ активiв аналiзуються наприкiнui

koжlIoI,o звiтнtll-il перiолу i коригуrоться в Mipy необхiдностi. Ви,грати на ремонт i реконструкцiю вiдносятьоя на витрати

rltt Mipi Тч,здiйсrrсttня i вклкlчаttlться ло склалу iнших tlперацiйних витрат.,Jа винятком випадкiв. коли вони пiдлягаtrrть

кап iтiuliзацii.
tJapTicтb ооновIlих засобiв NlсHlxe 6,гис. грн. заодиницю, вiдображасться в звiтi про сукупний дохiд надату придбання в

склалi витрат.

, ,, ,,l
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Неirtатерiальнi активи
I IerraтepialbHi акr,иви представленi програмним забезпеченням та лiцензiями.
IIeltaTepia_rbHi активи вiдображаються в ба-лансi за вартiстю придбання i амортизуються протягом строку Його корисного

ви корис,ган ня.

Строк корисrIого використання нематерiальних активiв встановлюсться окремо для кожного об'скта.

4.7. Поточнi забезпечення
Резерв визначаеться за наявностi у Компанii юридичного або конструктивного зобов'язання переД третЬоЮ СТОРОНОЮ,

коли воно пi,lдасться лостовiрнiй оцiнцi i, швидше за все, призведе до вiдтоку pecypciв, не очiкуючи щонайменше

еквiвiLrентнсlго ко\IlIснс),к)чого зобов'язання вiд TicT ж третьоТ сторони. Якщо сума або дата врегулювання не може бути

.ltlс,говiрrtо визначеllа,,го зобов'язання вважасться умовним i розкривасться у склалi позабалансових зобов'язань.

Резерв пiЛ реструI<туризацiю визнасться тiльки пiсля форммiзацiТ детального плану реструктуризаuii, або коли

розпочата реструктуризацiя лiдприемства призвела до виникнення конструктивних ЗобоВ'яЗаНЬ.

4.8. YMoBHi активи та yMoBHi зобов'язання
YMoBHi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, при цьому iнформаrriя про них розкрива€ться в тих випадках, коли

отримання пов'язаних з ними економiчних вигод € ймовiрним.

YMoBHi зобов'язання не визнаIоться у фiнансовiй звiтностi за винятком випадкiв, коли icHye ймовiрнiсть того, що

погашlеIlня зсlбов'язання призведе до вибуття pecypciB, що втiлюкlть в собi економiчнi вигоди, i при uьому сума таких

зсlбов'язанЬ може бl,тИ лост,овiрнО ot]itleHa. lнформачiЯ про TaKi зобов'язання пiдлягас вiдображенню, за винятко\l

BrttrajlKiB. ко.lи ]\{ожлиl]iс,гь вiлтrlку pecypciB, якi являкlть собою економiчнi вигtlди, е ма"Iоймовiрною.

4.9. ,.(охолlr i вlrтрати

loxi.l вltзнас,гься. якшо icHyc висока ймовiрнiсть того! що Компанiя отримас економiчнi вигоди, i якщо дохiд може бути

дtlс1овiрttо оrtittений. .Щля визнання дохоltу у фiнансовiй звiтностi повиннi також виконуватися TaKi критерiТ:

l I ро це tt t t t н i t tt ct ct н ct.,l tl: i ч н i d oxcld u l11a вumра mu

Bci фiнаrrсовi iнсr,рl,лtеltти, що оцiнюtоться за амортизованою вартiстю, процентнi доходи чи витрати вiдображаються за

ефек,гивноtо процецтнок) ставкою, яка забезпечу€ точне дисконтування оцiнюваних майбутнiх грошових потокiв або

надходженЬ за очiкl,ваниЙ строк лiТ фiнансовогО активу або фiнансового зобов'язання до Ba,,loBoi балансовоТ BapTocTi

фittанссlвtlгtl акr,иву або до амортизованоТ собiвартостi фiнансового зобов'язання. Пiд час розрахунку ефективноI ставI(и

вiдсотка сl,б'с,кТ госllодарювання оцiнtос очiкуванi грошовi потоки шJIяхом урахування Bcix умов договору за фiнансовим
iнструмен,гоМ (наприклад, ulодо оtlцiонiв IIа дострокОве tlогашеннЯ, гtролонгацiЮ, виконання та аналогiчних опшiонiв),

але не враховуе очiкуваних кредитних зби,гкiв.

Бшtаlrсова BapTicTb фiнансового активу або фiнансового зобов'язання коригусться в разi перегляду Компанiсю оцiнок

I1.Ilатежiв або надходжень. Скоригована балансова BapTicTb розраховусться на пiдставi первiсноi ефективнОI пРОЦеНТНОi

ставки. а злtittа балансовоТ BapTocTi вiдображасться як iншi операuiйнi витрати або iншi операцiйнi доходи.

li tl lt i с, i it н i doxodtt

I(olliciiiHi,1о\о.lи. отриманi за IIровеленIIя або участь в переговOрах по здiйсненню операuiТ вiд iMeHi третьоТ сторони.

ви l]tt аI1)-гься t t i c.r я заверt ш etl н я,гакоТ о перацiТ.

4. l0. Вiдсоткlt за позt|ками
Вiдсотки за позикаNlи визнаються витратами в перiодi Тх нарахування. Вiдсотки за позиками складаютЬся З пРОцеНТНИХ

плате;кiв та iнLrtих витрат. якi несе Компанiя при отриманнi позик.

4. l l. Перерахунок iноземноТ валюти
Функцiона:tьноtо в&lIотою КомпанiТ та валютою представлення фiнансовоi звiтностi КомпанiТ е украТнська гривня (ла-пi -

кгрrt.>). Операrrii в iнших, вiдмiнних вiл функuiональнtli, валюl,ах вважаються операцiями в iноземнiй валlотi. Операuii в

irrоземtнiй Ba_rrKlTi первiсно вiдображаються у функuiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку Украiни (даЛi -

KI IБУ>), що лiяли на дату злiйсrlення операuiТ. MtrlleTapHi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноЗеМнiЙ ва"ltКt'гi,

перераховую,гься у функrriональну вiLлюту за курсами НБу, цо дiяли на дату балансу. Bci kypcoBi рiзниui, що виникають

вiд такого перерахунку, вiдображаються у витратах/доходах перiолу. HeMoHeTapHi cTaTTi, якi оцiнюються За iсТориЧНОК)

вартiстю в iноземнiй валютi. вiдображасться за курсами НБУ, що дiяли на дату первiсноТ операuiТ. HeMoHeTapHi cTaTTi.

якi сlцiнкlються за справедJIивою вартiстю в iноземнiй ва_пютi, вiлображасться за курсами НБУ, що дiяли на Дат)'

визначення справедливоТ Bap,I,ocTi.
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d.l2. Приliняття нових iпереглянутих МСФЗ

IIижче наведеtti гtовi стандар,ги та тлуNrачення, якi набули чинностi та стапи обов'язковими до застосування до перiолiв,

щопочиllаютьсяз0l сiчня20l9року,зllоясненнямивпливузастосуванняцихстандартiвнаоблiктафiнансовузвiтнiсть
Компанii.
МС]ФЗ ( IFRS) l б <OpeHla> (бl,в випущений l З сiчня 20 l б року, набув чинностi лля рiчних перiолiв, що починаються з 01

сiчrrя 20l9 року або rriсля цiсiдати), атакож Погtравки, пов'язанi з вступом в силу МСФЗ (IFRS) lб <Орендо (МСФЗ 3

<Об't,днання бiзнесу>, МСБО lб KOсHoBHi засоби), МСБО I кПодання фiнансовоi звiтностi)), МСФЗ l <Перше

зас,госування МСФЗ), МСФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформачii>, МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>,
МСФЗ l3 <Оцiнка справедливоТ BapTocTi)), МСФЗ l5 кВиручка по контрактах з клiентами>, МСБО 2 <Запаси>, МСБО 7

<Звiт про рух грошових коштiв>, МСБО 2l <Вплив змiн валютних KypciB)), МСБО 23 <<Витрати на позики), МСБО З7
кЗабезпеченl-tя. yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи), МСБО 38 кНематерiальнi активи>, МСБО 40 кIнвестицiйна
tlepl,xoMicTb>, МСБО 4l кСiльське господарство)))
1-1овий сr,андарт визнача€ принципи визнання, оцiнки та flредставлення i розкриття у звiтностi iнформашiТ щодо операцiй

оренди. ffля оренларiв встаtrовлено сдину модель облiку оренли, Bci договори оренди TepMiHoM дiТ вiд l2 мiсяцiв
оренларi квалiфiкують та визнають як актив на право користування з одночасним визнанням зобов'язань, за

викJIIочеIIням випадкiв визtlання незначною BapTocTi об'скту оренди. Також орендарi визнають амортизацiю активу на

право користування об'сктiв оренди окремо вiд вiдсоткiв за зобов'язаннями з оренди у звiтi про доходи та витрати. Щодсl
об-,liкl,оренлгrих операчiй у орендодавця - вимоги майже не змiнились.

Застосl,вання нового МСФЗ (lFRS) lб кОренла) не вплине на результати облiку КомпанiТ, оскiльки вiлсутнi opeH.rHi

операчiТ. якi потребують зас,госування нового стандарту

'Г.lrltа.tсllня КТ]VlФЗ (IFRlC) 23 <Невизначеtliсть щодо правил обчислення податку на прибуток)> (було випущене 07
tIервня 2() l 7 рок1 . наб1,.,rо чиннtlстi для рiчних перiолiв, що починаються з 0l сiчня 20 l 9 року або пiсля цiеi дати)
'r.,tvrtачення 

_tас ),l,очнення rIорядку застосування вимоги МСБО (lAS) 12 щодо визнання та оцiнки податку rra прибуток у

разi невизtlаченостi. l'j:I),]\rачення мiстить пояснення яким чином органiзаuiТ мають вирiшувати питання невизначеностi з

},раN) tsання\I \lож.lIиви\ наслiлкiв перевiрок податкових органiв.
Засr,осl,вання Тлl,ьlачення К'ГМФЗ (IFRIC) 23 <Невизrrаченiсть щодо правил обчислення податку на прибуток)) також не

вплине на рез),Jlьтати облiк1, КомпанiТ

I Iоправки до МСБО (lAS) l 9 <Виплати працiвникамl> (6улч вuпущенi О7 люmоzо 2О78 року, набулч чuнносmi dля рiчнuх перiоdiв,

шо поччноюmься з 07 сiчня 2079 роху обо пiсля цiеi dоmч)

Поправки до МСБО (IAS) l9 кВиплати праuiвникамl) стосуються порядку облiку компанiями пенсiйних програм з

визначеIlоIо виI]JIатоIо 1,а зазначають яким чином визначати пенсiйнi витрати у разi змiн в пенсiйних схемах з

tsизнаtIеними виплатами, зокрема-у разi внесення змiни (скорочеrIня програми або розрахунку по нiй), МСБо (IAS) l9
ви]\rагае вiд комгlанiI переоцiнки iT чистих активiв або зобов'язань за встановленими виплатами. Поправки вимагають вiд

коrIпанiТ використов},I]ати HoBi припущення, використанi при проведеннi переоuiнки, щоб визначити BapTicTb пос,,l)г

IIоl,оtIIIого lrepio-r1, i чистий вiдсотсlк на залишок звiтного перiолу лiсля змiни програми з визначеною виплатою.
()чiкrсr,ься. lllo t]и\lога використовувати HoBi припущення забезпечить користувачiв фiнансовоi звiтностi такоi
оргаrriзаrriТ корисllоltt iнфорr,rашiсю. 

1

Коrtгrанiя tstsа/hа(,. що цi I'Iоправки не вплинуть на його фiнансову звiтнiсть, оскiльки Компанiя не використовус пенсiйнi
схеIlи з в}lзначен[l\lи вип.,Iатами

Ilоправки до lltС]БО (IAS) 28 <[нвестицiТ в асоцiйованi пiдприсмства i спiльнi пiдприсмства>> (6улч вuпушенi 72 жовmня 2077

року, набулч ччнносmi dля рiчнчх перiоdiв, чlо почuнаюmься з 07 сiчня 2079 року dбо пiсля цiеi dоmч)

i-lоtlравки ло МСБО (lAS) 28 <Iнвес,гицii в асоцiйованi пiлприсмства iспiльнi пiдприсмства) вимагае застосування

МСФЗ (IF-RS) 9 кФiнансовi iнстрl,менти> до довгострокових вкладень, iнших фiнансових iHcTpyMeHTiB в асоцiйованих та

сIliльних пiдприсмсr,вах. якi облiковуlо,гься за методом участi у капiталi.

У складi акr,ивiв КорrпанiТ вiлсутнi iнструменти капiталу, якi облiковуються за методом участi в капiталi. тому ло буль-

,lK(]I,o вllJlиву I]ищезазначенi Поправки не призведуть.

lltlлittluеltttя МСФЗ 20l5-20l'7 poKiB - Погrравки ло МСФЗ (IFRS) 3, МСФЗ (IFRS) ll, МСБО (lAS) l l та МСБО (IAS) 23

(б1,1rи вигrуutенi l2 грулrlя 20l7 року, набули чинностi для рiчних перiолiв, що починаються з 0l сiчня 20l9 року або

пiсля цiеТ даr,и)
Вищезазначенi Поправки стос),ються стандартiв. що регулюють питання облiку операцiй, пов'язаних з участю в iнши\
органiзацiях, i MatoTb несуттсвий вIIлив на фiнансову звiтнiсть КомпанiТ.

Ilижче наведенi HoBi стандарти ,га тлумачеtrня, якi були випущенi, але не набули чинностi i Компанiею лрийнято рiшlення
не застосовувати't',x достроково.
МСФЗ (IFRS) l7 <Договори страхування> (був випущений l8 травня 20l7 року, набувас чинностi для рiчних перiолiв.

tцо гIочипаються з 0l сiчля2022 року або пiсля цiсiдати)
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примlтки до ФIItАнсовоi звIтностt зА пЕрtшЕ пIврIччя 2020 року
( в пll!сяLlсtх l,,Kpctl'ltcblizl-\ ?pLlBeltb, яtiLL|о не влiазано ittttte)

llовий сr,андар,г пt,lвнiс,гlо замiнкlе МСФЗ (II]RS) 4, та с таким, шо визначас принципи облiку Bcix договорiв страхування,

), 1,о\1),чис;ti jlоговорiв перес,грахування. Вiдповiднtl до МСФЗ (IFRS) l7 визнання та оцiнка груп договорiв страхуваttня

здiйснк,lсться за приведеноtо вар,гiстю майбу,гнiх грошових потокiв по виконанню договорiв, скорегованих з

),рахуваtIrlя\l ризикiв, /lo яких додасться (якщо BapTicTb с: зобtlв'язаннямr) або вiднiмасться (якщо BapTicTb е активом) сума

нерtlзtltlдi,,tенtlгtl прибl,r,к1, по групi договорiв. CTpaxoBi органiзачii булуть визнавати прибуток по групi логоворiв у
перiолi. в яко\l}, бу;tо надано страхове покриття, в Mipy звiльнення вiд ризику. У разi виникнення збиткiв по групi

договорiв стра\),вання, страхова органiзаuiя повинна буле вiдразу визнавати збитки.

Поправки до МСБО (IAS) l <Поданt-lя фiнансовоТ звiтностi> та МСБО (IAS) 8 кОблiковi полiтики, змiни в облiкових
полiтиках та по}Iилки) (булч вuпущенi З7 жовmня 2О78 року, набуваюmь чuнносmi dля рiчнuх перiоOiв, шо почuноюmься з 07 сiчня 2020

року обо пiсля цiеi dоmч)

Вlrщезазначенi Поправки уточнюють визначення cyTTeBocTi та застосування цього поняття. Також Поправки

забезtlе.t1 ютt, послiдовнiсть використання визначення cyтTcвocTi в ycix iнших стандартах. Вiлповiдно iнформаrriя с

с).гl,своIо. якщо ri вiдсl,тr-riсть або викрив,llення мають або можуть мати вплив на прийняття рiшення користувачами

звi,r,нос,гi.

ГIоправки до МСФЗ (IFRS) З кОб'сднання бiзнесу> (були випущенi 22 жовтня 20l8 року, набувають чинностi щоло
придбань з початку рiчних гrерiодiв, що починаються з 0l сiчня 2020 року або пiсля цiстдати)
[1оправки змiнюють визначенtIя TepMiHy бiзнесу. Вiлтепер стандарт мiстить систему, що дозволяс визначити наявнiсть

вклалу та суттсвого процесу, сукl,пнiсть яких дозволяс створювати додану BapTicTb, у тому числi для компанiй на

Ilочаткових стадiях розвитку, коли вони не створюють додану BapTicTb. За умови вiлсутностi доданоТ BapTocTi компанiю
\lожна визIlати бiзtlесом у разi наявностi органiзованоТ робочоТ сили. Прилбанi активи не вважаються бiзнесом, якщо вся

спраtsс..1.1ива BapTicTb придбаного активу полягас в одному активi.
IIоtIравки.tо Коtttlепr,уtlпьноТоснt,lви фiнансовоТзвiтностi (були випущенi 29 березня 20l8 року, набувають чинностi для

рi.tних ttcpitl.liB. tцо rrочинаtоться з 0l сiчня 2020 року або пiсля цiсТдати)
пtlгtравкtt t]Ilосяl,ь злtiни до Концептуальноi основи фiнансовоi звiтностi (викладена в новiй редакцii), мiстять
peKortett_raIrii шоjlо визнання у звiтностi фiнансових результатiв, викладена гJIава щодо оцiнки. Також мiстить
peKorIeHJauii та поясIiення щоло рtlлi управлiння, обачностi пiд час пiдготовки звiтностi.

4.13. Cy,TTeBi облiковi судження, оцiнки i допущення
Невчз н сtче н ic пtь ot1 i н ок
У прочесi застос},вання облiковоТ гrо;Iir,ики КомпанiТ керiвництво використовувало своi судження i робило оцiнки щодо
Rизtlачен}Iя сум. визнаних у фiнансовiй звiтностi, Нижче представленi найбiльш cyTтcBi випадки використанIIя суджеIIь

та оцiнtlк.

lJ ч з н а н н я в i d с пlр оч е н oz о п оd а lllK о в ое о ак п1 uqy

I]изttаний вiдстрочеttий полатковий актив являс собою суму податку на прибуток, що вiдшкодову€ться шляхо\I

майбутнiх вiдрахувань з олодатковуваного rrрибутку, i вiлображасться в звiтi про фiнансовий стан. Вiдкладенi гIодатксlвi

активи вiлображаються в тiй Mipi, в якiй реалiзачiя вiдповiдноi податковоi пiльги с ймовiрною. Суми майбутнiх
оIIодатковуваних прибуткiв та податкових пiльг, ймовiрних в майбутньому, заснованi на очiкуваннях керiвництва, якi

вважаlоться обгрунтованими в обставинах, що склалися.

'Jattctctt

Запаси оцittttlt<lться за ]\{еншою з двох вартостей: собiвартiстю чи чистою вартiстю реалiзачiТ. Чиста BapTicTb реалiзаuiI-
попере_lllьо otliHeHa rtiHa пролажу у звичайному холi бiзнесу MiHyc попередньо оцiненi витрати на завершення 'га

поllереJtlьо tlцiненi витрати. rlеобхiднi для здiйснення продажу.

Р е з е р ti tl ч i Kt, в а н ttx кре d lt llt н ttx з бtt tll к i в

Очiкl,ванi кредитнi збитки 
- це зважена за ймовiрнiстю оцiнка кредитних збиткiв, тобто теперiшня BapTicTb ycix

недоотри}Iаних сум грошових коштiв за весь очiкуваний строку дii фiнансового iHcTpyMeHTa. Сума нарахованого резерву
очiкуваних кредитних збиткiв заснована на очiкуваннях керiвничтва, якi вважаються обrрунтованими iнформаuiсю про

минулi подiiта прогнозами майбутнiх економiчних умов.
CyTTcBi облiковi судження
Кл а с uc|l i к ац i я,п i зtt н еу я к с|э i н а t t с ов о z о .ч i з tt н zу

!,еякi логовори лiзингу, уклаленi Компанiсю, мають характеристики як фiнансового, так i операuiйного лiзингу, В
,гак()му lзиlIалку лllя кlrасифiкаuii лiзингу як фiнансового або операцiйного на дату виникнення лiзингу необхiднi
суджеI Iня Itcpi вництва.

,'/ l
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IIримIтl{и до ФtlIAIlcoBoi звIтностI зА пврlllЕ пlврIччя 2020 року
( в tltuсячсtх yKpai'llcb*ux ?pllBeilb, якLцо ilе вказаtlо iHu,te)

5. Гроrlrовi кошти та

Cтatltlbt на 30 червня

нас,I,уп t-l и м LI и H()l\{ :

Тх еквiвалеIIти (кол рядка l 165)

2О20 por<1, та 3 1 грl,лн я 20l9 poKlz залишки грошових коштiв та Тх eKBiBaJIeHTiB були предс,гавленi

30.06.2020 31.1 2.20|9

Гроlrlсlвi t<оLшl,и на банкiвських pax)/IlKax 1,гривнi
I-рошовi кошl,и I]a депозиl,них рах),FIках у гривнi
I-potltсlBi коtuти на банкiвських paxyLlкax в iнозеN,Iнiй валютi

6. Iнша дебiторська заборговаlliсть (кол рядка l l30, 1155)

C'Taгtort на З 0 LIepBHrI 2020 рOк)/ тА 3 l грудня 2019 року року
Llac,I,) I I II и \1 LIиti()N{ :

I1ере,llljати з iнших податкiв
ГIерелплатА з ПДВ
Всього

8. Запаси (код рядка l l00)

С',гаttо\l [la З() червIп 2020 року 
,га 3 l

iнша лебiторська заборгованнiсть була представлена

30.06.2020 зl.l2.2019

2 946 l 167

19 |72
37 008

2 946 57 34,7

[lо,гtrчнi рах),нки в гривнi ,га валютi вiдкритi в дТ "дЛЬФд-БдНК", що мас згiдно Fitch Ratings довгостроковий i

Iiороткосl,роковий рейтиrrги за мiжнаролною шкаJlою на piBHi В-/В/Стабiльний та рейтинг iнвесткласу ВВВ+(ukr).
l.рilulовi коurти та i\ еквiваленти вклtочають кошти на поточних рахунках та депозити до запитання, що вiлкрито в АТ
"АЛЬФА-БАНК", та являlоть собоtо активи, якi можна конвертувати у вiдому суму готiвки за першою вимогою i яким

притаrlанний незначний ризик змiни BapTocTi, тому вiдображенi за номiнальною вартiстю.

flебiторська заборг,сlван iс,гь за супу1,Iл i пtlслl,ги
Заборгованiсть зi страхових виплат
1-1ерелп jI аl,и I Iостач аJI ьн и ка]\{

I t t Ltt а заборгова}I iс,гь

Всього

7. Податкll ло вiлшколуваtiня та передплати з податкiв (кол рялка l135)

('TaHort на З() чч,рвгlя 2020 року r,a З l грулня 20I9 року податки до вiдшкодування
ttредс,I,ав-tенi наст),IlниIl чино]\1 :

690
l 222
5 5з9
5 000

l 605
937

3 90б
5 000

l 368
l 368

грудня 20 l 9 року запаси бу.lrи представленi наступним чином:
30.06.2020

12 45l ll 448

та передпла],и з податкiв були

30.06.2020 31 .l 2.20|9

з 1.1 2.2019

'I-раrlспортL{i зассlби, признаLIенi для псредачi у фiнансовий лiзi[Iг., та товари
зaltiicrr i частиtl и

IIiгrиво тА iHttti пrатерiали
Всього

3 88l
7|

l l8

155
53

2з2
4 070 l 040
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пррtмtткI4 до ФIнАнсовоi звIтIiостI зА ttЕрtuЕ пIврIчLtя 2020 року
Ц._!цg!I чх ), |{ рg| ||!ь к l. tx, р

9. lншi оборотнi активи (код рядка l l90)

CTaHort на 30 червttя 2020 року та 3 l грулня 20 l 9 року iншi оборотнi активи були прелставленi наступним чином:

30.06.2020 з l .l 2.2019

I гt шt i оборотн i aKTt{ ви

I Iepe.lttlI1.1al,a за I]ерiодичIri видання
Вс ього

265
з9

304

t0. OcHoBHi засоби (кол рялка l0l0)

Стагtоп,tнаЗOчервrtя2020року,гаЗlгрулня20l9рокуосновнi засобибулипрелставленi наступнимчином:

Транспортнi Офiсне
засоби обладнання Всього

202
l9

22l

ПepBicнa BapTicтb
Залиlllок на 3t грулlIя 20l9
}] адхо;1}I(сн н,I

[З r r1,,t,p i ltl н(, I IepeNt i Lцегt ttя

Виб1 ття

Залишок на 30 червня 2020

Залишок на 3l гру,лlrя 20l9
Д rr орl,изаIIi L"l tI i Bi:paxl,BAн ня

I} н1 i,p i ttt tt(, IIcpert itцення
В tlбr ,r, 

l я
'}it.rIlIшoli на J0 чеJ)вtIя 2020

Ч ltcTa балансова BapTicTb
грудня 20l 9

Ч rtcTa балансова BapTicTb
червня 2020

Bci ,грансгIортнi засоби, шlо

-1оговораN,l и.

5 32l
4 595

-

l 43б
373

(t34)
l 675

(l 00l)
(l29)

t30

6 757
4 968

(134):
1159l

(l 726)
(760)

(2 486)

Iia 31

lta 30

3 595

7 430

перебуваIо,гь в складi основн их

(2 727)
(889)

l30
(3 486)

4 030

8 l05

в якостi забезпечення за кредиl,tlиj\Iи

435

675

засобiв, I Iередан i

(1 000)

20



IIрI4мIтки /lo ФlнАнсовоi звlтностl зА пЕршЕ пIврlччя 2020 року
(cl tttttc,яLl(lx.|,Kslctlrtc{lк//-y ?pLt(teltlr,,lKl.L|O lle вка,зч1-1о ittttle)

l l. НеDtатерiальнi активи (кол рядка l000)

C,r,aH0\I на 30 .repBH я 2020 poK1l ,u 
' ' 

грудня 20|9 року

IIepBicHa BallTicT,b
За"rrишlок на Jl грудня 20l9
Надход/кен HrI

В ибl,ття

Залишок на 30 червня 2020
Н а коп I| чена а N.tортизацiя
ЗалIlшок на 3l грулltя 20l8
Airl ортизацi й н i вiлрахуваIl ня
Залишок на 3l грулlrя 2019

Чиста балансова BapTicTb на 3l грулня 20l9

Чиста балаIlсова BapTicTb на 30 червня 2020

нематерiальнi активи були представленi наступним

Програмне
забезпечення

l 853
566

2 4l8

( 869)
(228)

(l 097)

12, f,ебiторська заборгованiсть з

C'l,atltllt на З0 LIервIIя 202О року
представJеItа I{ас,г),пни]\{ LIиLIоN4 :

фiнансового лiзингу (кол рядка l040,

та З l гр),дня 2019 року лебiторська

чином:

Всього

l 853
566
(l)

2 4|8

(8б9)
(228)

(, 09?)

984 984

1 32l l 32l

l l25)

заборговаrliсть з фiнансового лiзинг1, бу,ла

30.06.2020 з1.12.20|9

9,72 936 796 812Валова забоI)гованiсть з фiнансового лiзингу
Ilео,грt{\lаний сРiнаttсовий дохiд Bi;r фiнансовоl,о лiзинг1,

Поточна BapTicTb пliнiпtальних лiзиlIгових платеrкiв

Вiлображенi в балансi llаступним чином:
Ilоточна дебiторська заборгован ic,t,b :з фiнаItсового лiзинг1,

Резерв cyN,I н i вноТ заборговаrtосr,i
Чиста реалiзацiйна BapTicTb поточноТ лебiторськоТ заборгованостi з

фiна}Iсового лiзингу

/ltlвг()сl,рокова лебiторська заборI,оваIJiсть за мiнiI\4аJIьними лiзингови]\{и

I1- 1a,l,e)Ka]\{ и

I Iсr,араI{,говаI]а заJIишкова BapTicтb

Довгострокова лебiторська заборговаIIiсть з фiнансового лiзингу

:
(227 44|)

7 45 495

486 200

486 200

259 295

259 295

( l 99 505)

597 307

395 ]10

395,1,70

20| 5з7

20l 537

Негараttтtlваltа заJишкова BapтicTb вiлображена в фiнансовiй звiтностi за дискоtIтованою вартiстю та являе собоtо

rrайбlтнi грошIilвi llотоки, що може отримати компанiя пiсля закiнчення строку фiнансового лiзиllгу в разi, якщо

IIок\,гlець зLlишить за собою право викупити транспортний засiб. Слiл зауважити, що icHye достатня ймовiрнiсть, що

пiс.rя закirtчеIlня отрок}, фiнансового лiзингу справедлива вар,гiс,гь транспортного засобу буде значно вища за

Ilегарант()ваIlий п;tатiж. зазначений в rlланi лiзингу. В значнiй кiлькостi логоворiв фiнансового лiзингу з€L]начено, що
вик) п ,гранспортноI,о засоб1, ореttдарем у орендодавця може вiлбутися за справедливою вартiстю на дату викупу, тобто

(lакти.tltсl Коrrпанiя \lo)t(e tt,гримати плату за транспортний засiб по закiнченню договору фiнансового лiзингу бiльшу за

негараI IToBaH и l'i п.,t а,гi ж. зав начен и й у логовор i.

Чис,гi iнвестичiI 1 фiнансовий лiзинг в склалi лебiторськоТ заборгованостi переоцiнюються на кожну дату балансу в

за.ltежнtlстi Bi,l зrtiни курс}, валк)ти. що застосовувався при укладаннi плану лiзингу. Рiзницi отриманi в результаr'i
перерах},нк),вiдносяться до складу доходiв або витра,г у Звiтi про фiнансовi результати.

2l
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Ilрl4мIтки до ФlнАнсовоi звIтностI зА пЕршЕ пIврIччя 2020 року
( в tttltcя|lax vKpai'Hcl)KLlx ?pl,tBeHb, якLL|о rle вliазано iHtue)

CтaHort на 30 червня 2020 року та 3 l грудня 2019
с|liнагlсовий ;iзиlIг виникли наступнi /1охоли/(ви,грати)

року в результатi проведення перерахунку чистих iнвестицiй t]

вiл курсових рiзниць :

/1ох ir за

Дох iд за
Всього

LIисl иrr и i нвесl,иttiямt и
Lt ис,I-и rr и i I-I весl,и цiяп,t и

Llомiгtованими в доларах США
Ilомiнованими в (]вро

30.06.2020
l 066

1з 484

з 1.12.2019
l9

348
14 550 367

Дебiторська заборгованiсr,ь з фiнансового лiзингу:

30 червня 2020 року

3l грудIrя 2019 року

Строк
погашенIIя

до 1 року

486 200

395 770

Строк
погаIшеIlllя вiд

1 до 5 poKiB

259 295

20l 5з7

Всього

745 495

597 307

Аналiз по строкам лебiторськоiзаборгованностi з фiнансового лiзинrу станом на 30.06.2020 року:

Строк прострочення Сума заборrованостi Сумма нарахованого ре3ерву
Ile гrростро.tената не зltецiнена 63З З98 7 5З8

до 30 днiв l l3 825 2 656
Bi,r3l:o60 9210 748
вiд б l .rо 90 217 2l3
бi.;rbLrre j6(l 4з 890 43 890
Всього: 800 540 55 045

lJ. Крелиторська забо;lгованiсть (кол рялка lбl5)

;:::],lra 
30 червня 2020 року та Зl грулня 20l9 року кредиторська заборгованiсть була представлена наступним

30.06.2020 31 .1 2.2019

928Крелиторська заборгован icl,b за основнок) дiяльнiсткl
Всього

l4. Аванси одержанi (кол рядка I635)

СтаrIоiчl на 30 .rервня 2020 року та 3l гр),дн я 20l9 року аванси о/lержанi бу.lrи

Дваtlсt{ отри\Iанi за,,riзингови]\4и IIлатежаN,Iи

Дtзаtlсt1 о,гри\lанi за сr,lI\,,гI{iми гtосJlуI,аN,{и

Вс ьо го

2 242
2 242

.1,

представленi наступним чином :

30.06.2020 з l .l 2.2019

928

6 458 8 126

6 458 8 426

operr:lIi плат,ежi за договорами лiзингу, сrтриманi вiд лiзингоотримувачiв до строку платежу, розглядаються як "аванс" i

вра\ов},ються в рахунок вiдповiдноi дебiторськоТ заборгованностi на фактичну дату платежу.

1)



IIримlткрt до ФItIАI|совоi звIтностl зА пЕршЕ пIврIччя 2020 року
( ci tttttcяLlux y*pa[HC{rKll-T ?pLtBeHb, ,lliLL|o не Gказаllо iHtcte)

l 5. I ншi KopoTкocTpoкoвi зобов'язання та

CTallo\I на З0 черtsI я 2()20 року 
,l,a З l грулня

представленi настl,пни\,1 чином :

I-{apaxoBaHi вiдсотки за кредитаN,,Iи

Резерв для забезпечення ш,tайбутгriх витрат
Itt шl i зобов'язан ня

Резерв вiдtll,сток
Зобов'яIзАtlня з податку на додан), Bapтicт,b
Всього

HapaxoBaHi витрати (кол рядка lб20, 1660, l690)

2019 року iншi KopoTкocтpoKclBi зобов'язання та HapaxoBaHi

30.06.2020

l 6. 7i[овгостроковi позиковi

CT,aHorI нА З0 LIервIlя 2020
LIL1I]O\l:

кошти (кол рядка l 5l 0, l б l0)

рок), та 31 грулlля 20l9 року довгосr,роковi

витрати були

з 1.1 2.2019

l0 l37
3 878
l 375

608
з22

Il 235 lб 320

позиковi кошти були представленi наступни\{

7 74з
l 2з7
l 824

4з|
0

ftlrзгосl poKoBi кре,lиl,и баtlкiв
Iltl-t,t-l.tI{a LIacTиI-Ia довгостроItових зобов' язань

дtо вгостI)окова частиrIа

Станом на 30 червlм 2020 року та

Забезп eLI е t-{ i дtl вгостро t<o Bi

Забезг] еч ен i дtl вгостроttовi
З абе,зr I eLl е tl i :ttl BI-ocTpo KtlBi

Всього:

3l грудн я 20l 9 року позиковi кошти були представленi наступниI\4 чином:

30.06.2020

659 567
(450 4l 4)
209 ,53 

.

30.06.2020

45з l0l
|4 0|4

192 152
659 567

l -е пiврiччя
2020
бз2 7 65

зl4559
(287 7 5:)

з 1.12.2019

бз2 7 65

(407 /+ l 9)
225 346

I(редити банкiв в 1rкраТнських гривнях

кредити банкiв в доJIарах США
кредити банкiв в евро

з 1.12.2019

5l9 о44
|2 lз7

l0l 584
632 7 65

Станолt на 30 червгrя 2020 року серелIIя вiдсоткова ставка по довгострокових кредитах в гривнях складас l8,56% рiчних
(строк погаtrlеrrня - 2020_2025 роки), по кредитах в доJIарах США - 6,58% рiчних (строк погашення - 2020-2024 роки),
по кредитах в свро 5.33% рiчних (строк погашення -2020-2024 роки)

Пiсля первiсного визнання кредити та позики оцiнtоються за амортизованою вартiстю з використання\.! ]\leTojl)'

ефективноi процентноi ставки.

Амортизована BapTicTb розраховусться з урахуванням дисконтiв або премiй Ъри прилбаннi, а також комiсiйних або

витра,I, якi с, гtевiд'емною частино}о ефективноi процентrrоi ставки.

Компанiя зfuiучас кредити на ринкових умовах та ефективна процентна ставка вiдповiлас логовiрнiй, KpiM того, вiдсутнi

преьIii або дисконти при первiсному визнаннi, тому кредитнi зобов'язання вiдображаються за номiнальною вартiстю,

Pvx tItl запсlзиtIеtIIlях вiл фiнаlrсових установ протягом першого пiврiччя 2020 року та 20l9 року бУв представлений

ltacl,\ IIIi и \l tIиtiо\1 :

По от1lII}tанню та погашенItю tIозик:

на l сiчня
I lадхо;_1)кеннrI Ja IIерiод

I Itlгаutення IIротяI,оN,I рок)/
взас,шtозалiк

Станом на кiнець перiоду

20l9

ttll 167

( 1 78 402)

659 567 632 765
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приN'lIтки ло ФlнАнсовоi звlтностI зА пЕрlIIЕ пIврIччя 2020 року
( в tltl,tc,яLl(lx .ylipa]'tlC|clltx ?рuвень, ,IKLL|O не вказQttо iHu,te)

[Io нарахyванttю та сплатi вiдсоткiв:

на l сiчня
IIapaxr }]ання за piK

I-Iогашеt{ ня п ротяго]\I року
ЗrtенII]еtlIIя за pLlxуHoK прошlеIrl,rя боргу
CTaHo}I lla Kitt€ltb перiолу

У наст),пrlil"t таб"пlIцi представлений строк
та 3l грl,лня 20l9 року:

Ло одного рок),
Вiд одrlого до п'яти poKiB
Бiльlllе п'яти poKiB
Станом lla кirlець перiоду

С-ганом на 30 червня 2020 року загальна сума позикових
,l| 4,гис.грtI., довгостроковА часl,иI]а - 20L) l 5З тис.грн.

C],l,aHclпl Ila 3 l грулlп 20l 9 рок)/ загаJIьна сума позикових
,+ l9 ,гис.I,рIl.. довгостроI(ова LIАсl,ина - 225 346 тис.грн.

'I-paHc 
пор1,I t i,зliсоби

\IaliIlot]i права за Jiзиttгови\lи договораN4и

Всього:

l7. f,охiд вiд реалiзацiТ ToBapiB, робiт та послуг (кол рядка 2000)

Дохi;t вiдt реttriзацiТ об'с,t<тiв у фiнансовий лiзинг

Дохiд rзiд надання комiсiйних посл),г

/]охiд вiд реаJiзацiТ вилу,rlених об'сктiв

/lохiд вiд peal iзацiТ знежкOджених об'сктiв_J-ота;r

I гtLtli _ttlхtl:tи п()в'язанi з фiнансовиьr лiзиLIгоN,I

Всьо го

С]обiвартiсть об'с.ктiв фiнансовоI,о л lзиIIгу

Собiвартiсr,ь вилуrIених об'ск,гiв фiнансовоI,() lIiзингу
С]обi вар,гiс,гь зI IежкOджеI{их tlб't,ктi в To,t,tl'it

Всього

,7 743 l0 l37

погашення кредитiв та позик, дiючи станом на 30 червня 2020 року

l -e пiврiччя
2020

l0 |з7
5з 88l

(56 27 5)

30.06.2020
450 4|4
209 l 53

659 567

30.06.2020

l 0l7 7|з
510 448

'528161

20l9

|44 547

89 742
(79 605 )

(|44 547)

31 .1 2.2019
407 4|9
225 з46

632 7 65

з 1.12.2019

939 595

52з l88
l 462 783

коштiв складала 659 567 тис.грн., з них поточна частинА - zl50

коштiв складалпа бЗ2 675 тис.грн., з них поточiIа частина - 40]

Зобов'язання за кредитними договорами забезпеченi транспортними засобами, що належать КомпанiТ, та майновими

Ilрава\lи за _tiзиttговил{и договораI\lи. Будь-яких iнших обмежень за кредитними договорами Компанiя не мас.

CTaHoirr на J0 чеlrвllя 2020 року та на 3l грудня 20l9 року забезпечення кредитiв та позик та ii балансова BapTicTb

були настl,пtlllltп:

!охiл вiл реалiзачiТ ToBapiB, робiт та послуг за перше пiврiччя, що закiн.tилося 30 червня 2020 року та

року представлений настуltниN.l чиноNl :

30.06.2020

455 709
бз8

2 |76
458

176

30 червtIя 201r9

30.06.20l9

в25

94l
l 166

25

459 757

l8. Собiвартiсть реалiзованих ToBapiB, робiт та послуг (кол рялка 2050)

Собiвартiсть реалiзованих ToBapiB, робiт та послуг за перше пiврiччя, що закiнчилося 30 червня 2020 року та З0 червня

20 l 9 рок1, представлена наступним чином:
30.0б.2020 30.06.20 t 9

452 895
l 700

458
455 053 25
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примtтки до ФI[tАнсовоi звIтностI зА пЕршЕ пlврIччя 2020 року
( в tTtttcrlчax yl<paТHcbtLlx zpuBeHb, яliLL|о не вказано iHu,te)

l9. Адмiнiстративнi витрати (кол

Ддп,r iнiс,гративн i витрати за перtше

FIacl,y[1 1-I и N,| LIино\1 :

рядка 2l 30)

rriврiччя, шо закiгt.tилося 30 червня 2020 року та З0 червня 20l9 рOку представленi

Заробir,на п.,lата та вiдповiднi нарахування
CтBopeH tI я резерв\, вi;lпусток та забезl IеLlення м айбутн ix ви,грат
I-Iослl,ги cTopoHHix tlрганiзацiй
()peHra оф icr
Знtlс та а\Iор,гизашiя

Баriкiвськi гtос.]),ги

illal epiarlt та паливо
Всього

30.06.2020

l9 948

4зб
285
l l8
зl8
749

5 096
409

95
5 600

LIервня 2О20 року та 30 червня 20l9

30.06.2020
lll 4з9

2 504
lз 040

7

126 990

червня 2020 рок)/ та 30 червня 2019

30.06.2020
ll 402

l lз 489
1з 779
l0 852

l49 522

24 854 5 485

20. Витрати lla збут (кол рялка 2l50)

Витратиназбутзапершепiврiччя,щозакiнчилося30червня2020рокута 30червня20l9 рокупредставленi наступни\I

чиl]ом:
30.0б.2020 30.06.20l9

Пос"llуги по заJIучен нк) клiс:ll,гiв
Витрати нА рекламу та маркетиI{г
It tш i витрат,и

Всього

21.1нtшi опеI)ацil-tнi доходи (кол рядка 2120)

IHtlti otlepaцiirrli .lо\оди за перше пiврiччя, Lцо закiнчиrlося 30

IIaС,l \ II Htl\t Li}lH()\I.

,]t)\t)_l Bi_t к1 llc()L]}j\ рiзttиLtь
()Tptl\taIJi шl pa()[t ,га пеtti
Зrrенш|енtIя резерв), на знецiненLlя дебiторськоТ заборгованостi
Iгt Ltli ;toxtlj{ll
Всього

22.[ншi операцiйнi витрати (кол рядка 2l80)

Iншi tlперацiйrli витрати зА перLlIе пiврi.l.tя, шlо закiнчилсlся З0

FIаст),I]ниN4 Llином:

L}итра,ги IIа форму,ваI,IIIя резерts), пiд tlчiкуванi крелитнi зби],ки

[}и,r,раl,рl rзi;t к) рсоl]их рiзllиttь
(' I,pax t-l tз i гt.-t а,гехсi

Ittttti ви,t ра,t,и
Вс ьо го

30.06.20l9

4 444

469
403

lun

30
30

року представлен i

30.06.20l9
45 91|
4 608

27
50 576

року представлегt i

30.0б.20l9

l iss
l06
l66

7 927
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примlтки до ФIнАнсовоi звIтностI зА пЕршЕ пIврIччя 2020 року
( в пlttсячах yKpaittcbKtlx <lpLlBeHb, якLL|о не вказано iнulе)

23. Фiнансовi доходи (код рядка 2220)

ФittattctlBi jtoхоли за перtле rtiврiччя, що закiнчиlttlся 30 червня 2020 року та

насl,),гlIIи\l tIиlIоN,I:

вiдссlтковi дохо.fи вiд фiнансового лiзингу
I ншi вiдссlтковi доходи
Всього

30 червня 20|9

30.06.2020
l 09 43з

326
109 759

З0 червня 2019

30.0б.2020
53 860
53 8б0

30.06.2020
5

l -е пiврiччя
2020

(368 45l )

(4 083)
(372 534)

30.06.2020
764

5 000

(667 з l0)

року гIредстав;tегt i

30.0б.20l9
l 47з

608
т

року представленi

30.06.20l9
2| 363m

30.0б.20l 9

1-е пiврiччя
2019

(23зll)

(7 4)
(23 385)

30.06.20l9

5 000
(60l 853 )

24. Фiнаttсовi вtlтрати

ФilrirHcclBi витрати за

tIас,г\ lIIlи\I LtlltlONI 
:

I Iapaxc)BaH i гзiдсоr,ки за
Всього

(кол рядка 2250)

перLlIе пiврiччя, Llto закiнLIилося 30 червня 2020 року та

кредиl,а]\4 и ,l,a пози KaI\4 и

26. Розрахунки та операцii з пов'язаними сторонами
д;я цilей чiст фiнансовот irlформачii спецiального призначення за МсФз сторони вважаIоться пов'язаними, якщо одна з

них \la(, ltо;кливiсть контроjltовати або .tини,ги суттсвий вплив на операчiйнi та фiнансовi рiшення iншоТ сторони, яt<

визIiачеIlо в МСФЗ 24 "Розкриття iнформачii про пов'язанi сторони". При розглядi кожного випадку вiдносин, цо
Ilожуть являти собоtо вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiлясться cyTi чих вiдносин, а rrе тiльки iхrriй
rориличrriй формri.
Харак,гер вiдносигt з тими гtt,lв'язаltими сl,оронами, з якими Компанiя злiйонювала значнi операцii або мас cyTTcBi сальдо
c,I,aнo\{ на 30 червllя 2020 року та 30 червня 20 l9 року, ttаведений далi.

3 ttов'язонuлtu сmоронLцu булu провеOепi носmупнi опероцii:

25. Iншi витрати (код рядка 22'70)

Iгttl_ti витрати за перше пiврiч.IяI, шо закiнчи;lося 30 червня 2020 року та
LIиноNI:

I)сзr.rьтLlт вiд tзлtбlття основIlих засобiв
Всьо го

(),гри NI all tIя зай NIy (%%)

ОтриN,{ання позик
ПрилбаI{IIя ToBapiB i посл)/г
Всього

l ебi пttlpc l, кп lll0 Kpedtt tttopcl, к0,Jт()opzoBaHHicmb

Дебiторська заборговаI]нiсть та аванси отриманi
I Iадана поворOтна фiнансова допоN4огА

f,овгсlстроковi займи вiд повlязаних cTopiH
I{рели,r,и вiд Ilов'язаних cтopitl
Всього

3 0 черв ня 20l 9 рок1, представлен i нас,гуп н и \l

(66l 546) (596 853)
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примlтки до ФIнАнсовоi звIтностI зА пЕршЕ пlврIччя 2020 року
( в п,lltсяч(.lх укрuillськuх ?puзeHb, якLl|о не вказаttо iHule1

8 815 3 850

Станом tIa З0 червня 2020 року до провiдного управлiнського персона,,Iу вiднесено генерального директора, першого

застуllника геI]ера,iIьпого директора, заступника генерального директора з розвитку бiзнесу та фiнансового дирекТора
KoMltaHiT. C,t,atlorl на Зl грулня 20l9 року до провiдного управлiнського персона,Iу було вiднесено керiвника та

фiнансовсlго директора Копrпанii. Протягом першого пiврiччя 2020 та 20l9p.p., загаJIьна сума винагороди провiдному

1 прав-tiнсько\l), IIерсоналу складалася з короткострокових виплат i включена до складу адмiнiстративних витрат у складi

елеrrентiв операчiйних витрат на заробiтну плату Форми 2 кЗвiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний лохiд)>.

27. Витрати з податку на прибуток

Резерви пiд вiдстроченi полатковi активи с,гворюються у cyMi податкових активiв, погашеtIня яких не очiкусться в звязк)'

з невизначенiстю щодо ti отримання.

В tt tt -l ч tl l ll ll р 0 в i О t t 0.\l у _у tI р 0 Bj t i tt с ь к o.\l )l 11 g 
71 с 0 t t 0л у :

Заробiтна плата та iьrшi корtlткостроI(овi tsиплати

Соцiальн i вiлрахуван ня

Всього

l Iриб1,,t-tlк до оподатк)iвАIlня в бухгал,I,ерському облiку
IIодаток на приб),,гок l8%
Вплив IlocTi йtlих рiз[Iиць
ЗьrirIа резерв) вitс,грочених Iltlдаткових активiI]

BllTpaT[l з податкy на прибуток за piк

l}п.,rIlв TIti\lчilcOBIIx рiзltttць на вiдстроlIеIIi llолаr,кOвi
il к,гtl Bll
Itl ша дебiторська заборгован icTb
[-Iерелс)IlJIати,га кредиторська заборгован iс,гь

осгrOвнi засоби
Резерви
I Ioltal,KoBi збитI(и N,t иIIуJIих Irерitlдiв

Резерts нА переоцirrку вiдстрtlчених IIодаткових активiв
Всього вiдстрочений актив

I} ll.r It в гll }l tl ilcol]Il х рiзIl lt ць Il а вiдст,роll etI i пOда],ковi
,}0бов'lI,}аlIlIя

I-I erl атерiал ьн i акти ви

I гtша дебir,орська заборгован icTb

Дебiтtlрська заборI,ова}Jiсть з (liнансового лiзингу

Всього вiлстрочене зобовlязанllя

I-lerr атерit1,1br t i ак,ги ви

I н tша дебir,орська заборговон iс,гt,

Щебiторська заборгованiсть з фiнагrсового л iзиtлг1,

Всього вiлстрочеIlе зобовlязанIIя

l -e пiврiччя
2020

7 з71
I 438

30.06.2020
1 бl2

( l 370)
(lзl 995)

(, r, ,r.)

l -е пiврiччя
201 9

з 222
628

31 .l 2.2019
l 89 646
(з4 136)

(з l9 584)

(,64 0?4)

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язанпя
в изttаtt i пtl.tатковi актtlви та зобов'язан ня
[Ji-rстроченi по.lа,Iки на rlриб;-тtlк розраховуються за всiми тимчасовими рiзницями, якi виникають мiж балансtlвоtо
BapTicTto активiв i зобов'язань та iх податковою базою, використовуючи очiкувану до застосування податкову ставку в

rrep io.ri. ко.lи ],иIlчасовi рiзниl-ti булуть викорис,ганi.

Ниж.Iе наведеIIо зlttiни за поr,очний лерiол:

з1.12.2019
ll450
l0 697я 40з0
55 335

l29 9з8

Рух за перiод
l00 I

(l97)
4 015

(290)

(5 555)

30.06.2020
12 45ll

l0 500

8 l05
55 045

l 24 383

2l l zl50 (966) 2l0 181

з I .l 2.2019
(984)

(5 73 12з)

Рух за перiод
(337)

( l46 2|4)

30.06.2020
( l 32l)

(7 19 9з7)

(574 ,7 07) (lzlб 55t) (,72l 258)

(2з )

(44 l58)

(96 l)

(529 5б5)

(984)

(573 12з)
(44 181) (530 526) (574 707)
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IrриN{lтки ло ФIrlАнсовоi звl,гностI зА tIЕршЕ пlврIччя 2020 року
( r; tпttсяLtчх .\)Kpa'|tlCtrliilr ?pLlceHb, якLL|() lte влiсlзансl itttue)

Колtпанiя I]e визнас вiлстрочений податковий актив в зв'язку з тим, що ма€ податковi збитки за минулi перiоди та не

\lac переконання. що отрима€ достатнiй оподатковуваний прибуток протягом наступного року, який може бути

злrеншений на c},]\l}, тимчасових рiзничь.

28. Резервlt

I)езервизаttерiо_tи.ttttlзакirl.1илися30червня2020рокута3l грулня20l9року,булипредставленi наступнимчином:

Резервлt пiд знецiнення лебiторськоТ заборгованностi

Резерв cyl\4HiBHoT заборгованостi з (liнал]сового лiзингу на початок перiоду
Резерв по iнц]iй сумнiвнiй дебiторськiй заборI,ованостi на початок перiоду

[J arpaxl,Ba[{ I l я резерв), деб iT,opcb коТ заборгоI]аностi з (l i н агr со вого л iзи н гlz

13икориста}]ня резерву дебiторськоТ заборгованостi з (lir-lансового лiзингу
Резерв c),N,IHiBHoT заборгованостi з (liьlансового лiзингу на кiнець перiоду

Резсрв по iнlljiй су]чIгtiвнiй дебiторськiй заборгованостi на кiнець перiоду

забезпечення та зобовязання

Резерв вi.,tпl сток н|] поL{аток Irерiоду

ЗабезпечеIJ tIя \lайбl,тн ix витрат
I It.rpaxr ванIIя резерв\ I]iлttустсlк

I Iарахr,ваIIIlя l)езерв} пiд пrайб1,,t,нi витраr,и
l]и Ktlp},lc,I,a[I Llя резерt]), вiдtl\,сток
Викtlристання резерв)/ пiд п,лайбутнi витрати

Резерв вiдп),сток на кiнець перiоду
Забезпечення i\tайбl,r,нiх витрат на кiнець перiод),

l -ше
пiврiччя

2020

(55 335)

2019

(9 950)

(l l 42з)
l l 71з

(54 l 46)

8 76 l

(55 045)

l -ше

(608)
(3 878)

(55 335)

20l9

l77
2 64|

(608)
(3 900)

22
(431)

(l 237)
(608)

(3 878)

29. Операчiйнi ризики
операrriйгrиli ризик - це ризик, що виникас внаслiдок системного збою, помилок персонaшу, шахрайства чи зовнiшнiх

llо.liй. Ко_rи перестас функчiонувати система контролю, операuiйнi ризики можуть завдати шкоди репутацiТ, rlати

правtlвi нас_li:lки або призвесr,и ло фiнансових збиткiв. Компаtriя не може усунути Bci операuiйнi ризики. але за

:lопо\lогок) систе\lи контролю i tuляхсlмt вiдстеження та вiдповiдноi реакuif на потенцiйнi ризики Компанiя Mclrke

управляти такиNlи ризика}tи. Система контроJIю передбачас ефективний розподiл обов'язкiв, права доступу, процел)'ри

затверлження i звiрки. навчання персоналу. атакож процедури оцiнки, включаючи внутрiшнiй аулит

i) Опоdоmкувоttня
YKpaTlrcbKe комерцiйне законодавство i. зоrсрема, податкове законодавство, деколи дозволяс бiльше, нiж одне
,г.1},|\{ачення, i податксlвi органи впровалили практику вiльного тлумачення податкових норм. Таким чином, piBeHb

ризикiв е бiльшt високим у порiвнянtli з тим, який зазвичай зустрiчаеr,ься в краТнах з бiльш розвиненою податковоtо

сисl,емою. Хоча керiвництво компанiТ вважас, цо Компанiя дотримуеться чинного податкового законодавства,
,|,.lIуl\{аtIення о,,trtих i тих самих IIоjlожеIIь цього закоtIодавства податковими органами може вiлрiзнятись вiд Тх

l,jlумачсtl ня кepiB1,1 ицтвом.

llодатковi лtаслiдки операчiй для цiлей оIlодаткування згiдно iз законодавством УкраТни часто визначаються формоrо
локумеrIтуваIlIIя цих операrliй та пiдходом ло ii бухгалтерського облiку. Вiлповiлно, компанiя структурус: oKpeMi

операчiТ, щоб скористатись перевагами такого визначення на ocHoBi форми з метою зниження загаJIыlоi ставки

оподаткування, Керiвниuтво компанiТ вважас, що така структуризацiя оподатковуваного прибутку та валових виl'ра'г

навряд чи призведе до додаткових податкових зобов'язань. Вiдповiдно, у чiй фiнансовiй звiтностi резерв будь-якого

лотенцiйного tlодаткового зобов'язання, що стосусться цих операцiй, не був визнаний.
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примlтки до ФIнАнсовоi звIтностl зА tIЕршЕ IlIврlччя 2020 року
( t; пtttсячttх vKpaiHcbtux ?рчвень, якLцо l|e вказано iHtue)

ii) CydoBi процеOурu
Ha:ii rrK1 Керiвничтва компанii. наразi не icHyc жодних поточних судових справ або позовiв, якi можуть зчинити

с}т,г(,виt"{ tsп.lив на рез),льтати господарськоТдiяльностi тафiнансову позицiю Компанii iякi не були б визнанi або

розкритi i чiй фiнансовiй звiтrrостi за МСФЗ.

iii) y,ttoBu, в яклl-\ l1рOцло€ Комtlонiя

Еконолtiчна ситl,ачiя в УкраIнi наприкiнчi року значно погiршилась, що пов'язано з фiнансовою кризою в cBiTi, Також в

eKottor.titti УкllаТни досi спосr,ерiгаються особливостi, xapaKTepHi для ринковоТ економiки, що зароджусться. I {i

особ_,tивtlстi вклк)чаlоть, oKpiM iнших, наявнiсть вalлIоти, що не с вiльно конвертованою за межами краТни, значнi

коливаIlня обrriнного курсу, обмежувальний контроль у валютнiй сферi та вiдносно високу iнфлячiю. Положенltя

IIодаткового, вtlлютного та митllого законодавства УкраТни дозволяють рiзнi тлумачення та часто змiнюються.

[[ерспективи майбутньоТ екtlномiчнtlТ стабiльностi в YKpaTHi залежать вiл ефективностi економiчних, фiнансових та

моне,гарних заходiв, яких вживас уряд, а,гакож вiд змiн у податковiй, юриличнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.

30. Управлitlня ризиками
OcHoBHi фiнансовi зобов'язання КомпанiТ вклюtIаю,гь кошти кредитних установ, за,лученi з метою фiнансуванrrя
операчiйноi дiяльностi КомrrанiT. OcHoBHi фiнансовi активи КомпанiТ включають грошовi кошти та Тх еквiваленти.

облiгацii вrrутрiшньоТ лержавноТ позики, а також чистi iнвестицiТ в лiзинг
КоrtпаtliТ влас,гивий крелитttий ризик, ризик лiквiдностi, ринковий ризик, валIотний ризик та операuiйний ризик, а також

ризик 1,правлiння капiталом та iнttlими джерелами фiнансування.
Коrrпаttiя.]оl,ри\l),сться виваженоi полiтики управлiння ризиками, основним принципом якоТ с оптимiLльне

спiввiJношення (ризик-прибутковiсть>. Полiтиltа розроблена з метою отримання максимальних прибуткiв вiл

.цiзингt,lвtлх операчiй ш.r]яхом мiнiмiзацii втрат та досягнення поточних i стра,гегiчних цiлей Компанii.

[1рочес кон,Iро-lю ризикiв не вклIочас TaKi бiзнес-ризики, як змiни в навколишньому середовищi, технологiях та галузi.
Вон и кt,lнTpcl-1 tоtоться в пpoueci стратегiчнtlго планування Компанii.

i) Klle du ttt t t tt it 1ltt,зu к
Крс,rи,гrrий ризик - це ризик фiнансового збитку в разi невикоttанlIя контрагентом cBoix договiрних зобов'язань. Компанii
властивий креди,t,ний ризик" що виникас переважно у зв'язку з операцiями фiнансового лiзингу.
KovtllaHii властивий кредитний ризик, який представляе собою ризик того, що контрагент не зможе повнiстю погасити
заборr,ованiсть у встановJlений TepMiH. Управлiння кредитним ризиком також включас в себе регулярний монiторинг
зда,I,t-tостi колtтрагентiв погасити заборгованiсть в повному обсязi у встановлений TepMiH, аналiз фiнансового стан},

;riзингоодержувачiв i контроль стаrlу переданих в лiзинг об'сктiв та обладнання.

Максима,rьна сума кредитного ризику лорiвнюс балансовiй BapтocTi фiнансових активiв, вiдображених у звiтi про

фiнансовий стан

Кошrпаrtiя вс,I,аtlоI]иJIа сисl,ему управлiння ризиками, включаючи процеси упфвлiння ризиками та внутрiшнtо систеN,I),

кредитного рей,гингу, Сисr,ема управлiння кредитним ризиком передбачае регулярний монiторинг здатностi
лiзингоодер;к1вачiв сплачувати суми у встановленi термiни, анмiз фiнансового стану лiзингоодержувачiв, коlIтроль

с,гаtt1,-riзингового обладнання, обмеження рiвня кредитного ризику на одного клiснта

днi-l_,liз кре;lитного ризик\i на ocнoBi очiкуваних кредитних збиткiв за чистими iнвестицiями в лiзинг, торгоtsельною ,га

iHmtlltl _tсбir,орською заборI,оваltiс,гIо c,IalloM на 30 червня 2020 року представлено наступним чином:

Поточна

l,збо^

7 47 223

12 45l

l0 |94

ГIерiод прострочення
Бiльше 30 Бiльше б0 Бiльше 90

днiв днiв днiв

8,|2u/o 98,16% 100,00%

43 890

43 890

Всього:

800 540

12 45l

55 045

Коефiцiсllт очiкуваних збиткiв
Дебiторська заборгованiсr,ь за

договорами лiзингу
Illша поточlrа дебiторська
за бо р гова н icTb
резерв пiд очiкуванi крелитIIi збитки

9 210

]48

2|7

2lз

29



примlтки до ФIнАllсовоi звlтностI зА пЕршЕ tIIврIччя 2020 року
( rз muсячах llKpaittcbKux ?рuвень, якл[|о не вказано iHtue)

,Дttit-tiз кре_lи,гноt,о ризику на ocHoBi
i t l Ll l tlltl :ебiтtlрськок) заборгован iстю

очir<уваFIих кредитних збиr,кiв
cTatloM на З l грудня 20l9 року

за LIистими iнвестицiями в лiзинг, торговельною та
представлено наступним чином :

Перiод прострочення
Бiльше б0 Бiльше 90

3сtбезttечення

Шо стосусться чистих iнвестицiй в лiзинг, Компанiя мас право власностi
\,I оже передати йогсl л iзи н гоодержувачу тiл ьки в KiH цi терм irry

",tiзингоодержуваLtеп,л Bcix зобов'язань за договорами фiнаIlсового лiзингу.
IIоtilкодженнrI, виI(ликанi рiзгrими причинаN,Iи. крадiжки та iнше, як

фiнансOвого лiзигtгу

на лiзингове майно протягом TepMiHy лiзингу i

"гliзингу за умови успiшного виконання
Ризики, пов'язанi з лiзинговим ]\4айном, TaKi як

правило, застрахованi за умова]vи договорiв

Коефiцiснт очiкуваних збиr-кiв

Дебiторська заборговаtliсть за

договора }I 1.1 .п iзIl н гу
I ншrа поточIIа лебiторська
забо р го ван icTb
Резеllв пiд очiкуванi крелитlli збитки

ЗагtозиLIення вiд фiнансових установ
I ItlTtlLI I{a кредиторська заборговаl-Iiсть

I llшi l ltlтo.tH i зобовязаIIFlя

Всьо го:

Заtlоз[{ченtIя вiд пtlв'язаних осiб
I ltlTtl.t lla кре.lи-I,орсLка заборгOван iс,гь

Iti шt i гttl,гсl.tн i зобовrIза[IIjя

Всього:

Поточна

| ,4зоh

59з 697

ll 448
8 486

Балансова
BapTicTb

659 567

4 066
7 74з

6,7l376

Балансова
BapTicTb

бз2 7 65

2 625
l0 |з7

645 527

Бiльше 30

днiв
7 ,66о^

6 0l8

46l,

Контракт
Hi грошовi

потоки

7з2 486

4 066
7 74з

7 44 295

Контракт
Hi грошовi

потоки

739 583
2 (l25

l0 |з7
7 52 345

днiв
lз,7 боh

7 582

l 043

Протягом
1 року

:!, 505 722

4 066
7 74з

5l7 53l

Протягом
1 року

495 980
2 625

l0 lз7
508 742

днlв
l00,00%

45 з45

45 з45

Всього:

652 642

ll 448
55 335

В перiол
бiльше
5poKiB

В перiол
бiльше 5

poKiB

ii) Рulu к .l i KBidttocttti mа _уttравл iнttя dлкереп сшtu (liнансувпння
|)изик .-tiKBiJHtrcTi - це ризик 

,tого. цtо Компанiя не зможе виконати своi зобов'язання по виплатах при HacTaHHi TepMiHy Тх

погашенl]я 1 звичайних або непередбачених умовах. З метою обмеження цього ризику керiвництво КомпанiТ

забезпечи.rtl:ост1 пнiсть джерел фiнансl,вання з боку банкiв, здiйснюс угrравлiння активами, враховуючи лiквiднiсть, i

tцоденниГt rIонiтtlринг irrайбl,тнiх грошових потокiв iлiквiдностi. IJей прочес включас в себе оцiнку о.liкуваних грошових
ItoтoKiB i llаявitiсr,ь влtсокоякiснtlго забезпеченItя, яке може бути використане для отримання додаткового фiнансування у
разi нсобхi_rностi.

Коrrпаttiя )IIравляс свосю лiквiднiстю,гаким чином, щоб в кожному гIромiжку часу розрив лiквiдностi з урахуванням
зап.lанованих оrIераuiй не перевищував певний внутрiшнiй лiмiт

Схильнiсть КошrпанiТдо ризику лiквiдностi станом на 30 червня 2020 року представлена наступним чином:

Схи.tьttiстьКоrrпанiiдtlризик),лiквiдностi cTaIloM на3lгрулня20l9рокупредставленанаступнимчином:

В перiол
вiдlдо5

poKiB

226 7 64

226 764

В перiол
вiдlдо5

poKiB

24з б03

243ооз

30



примlткрl до ФlнАнсовоI звI1,ностI зА llЕршЕ пlврIччя 2020 року
( в пэttсячах vKpaillcbrLlx ?pLrBeHb, якLцо не вказано iнutе)

PttHKoBttй рuзttк

Риltковий ризик - Lle ризик того, ц_tо справедлива BapTicTb майбутнiх грошових потокiв за фiнансовими iнструментами
бl,де ко,rиватися внаслiдок змiн в ринкових параметрах, таких, як прочентнi ставки та вмютнi курси. За винятком

валк)тни\ позицiй. Коьtпанiя не ма€ значних концентрацiй ринкового ризику.

i ii) В сьl to tlttt tt it 1lttз tt к
[]а,;lltlтний ризик - Ite ризик 

,l,ого, що BapTicTb фiнансового iHcTpyMeHTy коливатиметься внаслiдок змiн валютних KypciB.

Коп.lгIанiя cxtt-,Ibнa Jo вплив), колиtsань вaLлютних KypciB на iT фiнансовий стан та грошовi потоки.

Коrtпанiя },Ilравляс ваJютним ризиком шляхом мiнiмiзацiТ лiмiтiв вiлкритоТ ва_пютноТ позицiI.

Коrtпанiя здiйсtlюс своТ операцiТ в гривнях, доларах США та Свро. fliючi ринковi валютнi курси iноземних валют до

l,ривrri б1.1и Hacl) IlниNlи:

ризи к),.

Згi;lнtl з вllзtlаtIення\I \,1СФЗ 7 <Фiнансовi iнсl,рументи: розкриття iнформачiТ>, валютний ризик виникае у зв'язку з тим,

ltto фirtаrrсовi ittcтplrreHr,и деltоirtiноваlti не в функчiона.lIьнiй валютi i носять монетарний характер.

[]i:tIlовi,lrlиrrи ]rriHHlrrtи ризику (,, як правило, не функцiональнi валюти, в яких деномiнованi фiнансовi iнструменти
liollrrlrH ii.

Схлl,пьнiсть Компанiiдо валютного ризику станом на 30 червня 2020 року представлена наступним чином

на 30 червня 2020 року
Серелlriй курс за l -e пiврiччя 2020 року

на 3l грулня20l9 року
Серелнiй курс за 20l9 piK

Дебiтopсьl<азабopГOBaI{iстьЗaДOГoBOpaN.'lИлiзиНГ},.
заборгOваItiс,t,ь IIо -,tiзигlt,1, i гроIuовi кtlшти, ileHOMiHoBaHi

Г-рошовi KtltlITи }Ia банкiвсьIiих рахунках в iнtlзеп,лнiй валютi

|{ебiторська заборгованiсть за договорами лiзинг1,

ЗапозиLIення вiл (li нансових ycTaLIoB

I-poLIIoBi кtlttt,l,и на баlлкiвських рах),нках в iнсlземнiй валютi

Дсбir,оllська,заборгOванiсть з0 договOраi\{ и лiзиl-tгу
']аtltlз}lL{сtltlя Bi;r фiнаrIсови\ \,сl,АнOв

кошти в кредитних установах, прострочеIJа лебiторська
в iгttlземних вaлютах, призводять до виникне}lня валIотного

€вро
29,95
28,6

26,422
28,9405

fiолар США
26.6922

25,98

2з,6862
25,8564

fолар США

zц оiц
( l4 0l4)
10 080

f,олар США
367|2
|0 474

(l2 l37)
35 049

Схильнiсть КомпанiТдо валютного ризику станом па 3l грулня 2019 року iiр.л..оu"r"па наступним чином

€вро

218106
( l 95 452)

22 654

€вро
296

lll72|
(l0l 584)

10 433

зl

\_/



пI,I4мlтки до ФIнАнсово[ звIтностt зА пЕршЕ пIврIччя 2020 року
( t; tltuсячж yKpaiHcbKux <?pLlBeHb, якLцо не вказано iHule)

Девальвацiя украТнськоТ гривнi гtо вiдноtuеннкl до Долара США та Свро cтaHoM на 30 червня 2020 року та на Зl грулнrI

20 l 9 року llризведе до зменшеIlilя прибутку до оподаткування Компанii як представлено в таблицi нижче:

2020
t-ри вня/С вро
Гривня/До:ар США

20 l9
I-рlrвняiСвро
l-р"вня,'fолар США

iч,) П 1lоцеrt mttu [t pLt,Jlt к

[)изик,зr.titlи llроцентноТ стАI]ки виника€] вIlасJIiлtlк мо}кливоТ змiни
звi,гttiс,r,ь. Комllанiяt заJIуча€, позиксlвi кошти tIa ocHoBi гIроцентних
кредитноТ угсlди з кожноIо з фiнаttсtlвих установ

Ст,аном на 30 червtIя 2020 рок)/ та l_la 3 l грудFIя 2019 року проttентнi
L{ас,I,уп ним чи [loN,I :

Irlструменти з фiксованою процентною ставкою

CTattort rra 3() червня 2020 рок), та на З l

BII.ItlB,гаrксlj' зrtiни I{a прибl,тttк/(збиl,ок) i

l0оl, збi".lьшення
l0"л ]}tеншення

259 295

486 200
12 45|
2 946

209 l 53

450 414

4 066
1 743

2 265
l 008

2 265
l 008
з 27з

l 043
3 505
4 548

процентних стАвок, що впливас на фiгrансов),
стаtsок, шо встановлк)ються окремо для ксtжнот

фiнанссlвi iнструменти Ком пан iT представ;ен i

грудня 2019 року чутJIивiс,гь КомпанiТ до змiни вiдсоткових ставок на l)оh та
капiтал КомпанiТ прелставлена наступним чином:

збiльшення
валютного
курсу на

l0"h

l 043
3 505

Вплив на
прибуток до
оподаткуван

ня

30.0б.2020
659 567

30.06.2020

9 528
(9 528)

Вплип на
капiтал

з 1.1 2.2019
бз2 7 65

31.1 2.2019

|2 94з
(l2 943)

iil) Спрчвеd.l u ва Bapttlictltb (liHo н coBllx iHcmpyMeH miB

litt;K.te HaBe_-le}Io tttlрiвtlяttня балаttсовiri Bap1,ocTi та сгIраведливоi BapTocTi в розрiзi класiв фiнансових iHcTp1 rrettTiB

КоrrпанiТ. якi не вi.lобраrкаю,гься за справедливою BapTicTto у звi,гi про фiнансовий стан. У таблицi не вказано значеllня
справе,л;lивоi Bapтocтi ttефitlаtlсових активiв,га нефiнансових зобов'язань. Стацом на 30 червня 2020 року на 3l грl,лня
20 l 9 рок1, бапансова BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB i Тх вiдповiдна справедлива BapTicTb становили:

30 червня 2020 року 3l грулня 20t9 року
Балансова Справедлива Балансова Справедлива
BapTicTb BapTicTb BapTicTb BapTicTb

Фiнансовi окпluвLl

7Що в r-ocTpo I(o ва деб iTopc ька забор го ван i сть
Дебiторська забOрI,оваtliсть за,говари,

робоr,и. II0с.л\,ги

I н trla I Iо,гоLl на .:tебir,орська заборгован iс,гь

I роLшi т,а Тх eKBiBal-,reHTи

Ф i н п t t сов i зобов |яз0 
tt tt я

Довl,()cTpoкова LIастиIIа кре/(иl,iв банкiв
I Itl,t,tl.t на заборговаI{ icTb за довгострокови]чI и

зоб()в'язаннrtl\,I и

I-1o,1,t1.1l Ia креi(иторська заборгован icTb за

1,0вари,, рOботи, IIосjl)/ги
I tl ttt i rtoтtl.tH i зобов'яlзАtJняt

259 295

486 200
|2 45|
2 946

209 l 53

Z150 4| 4

4 0бб
7 74з

20 l 5з7

395 770
ll 448
57 з47

225 з46

407 4l9

2 625
l0 lз7

20l 537

395 770
ll 448
5] з47

225 з46

407 4l9

2 625
l0 lз7
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пррlмIтки до ФIнАнсово[ звIтностI зА IIЕршЕ пIврIччя 2020 року
( в tttttсячах yKpatlcbrux ?pLlBцrb, якLцо не вказано iHu,te)

I,Iижче HaBe/]erli методи та прилущення, що використовуваJIись при визначеннi справедливоТ Bapтocтi тих фiнансових
ilrс,t,румен,гiв, якi не вiдображаються в данiй фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю.

,,!KlllltBu, справеd,пttеа rзарпliс,пlь якuх прuблuзно dорiвнюс ix балансовiit варпlосtпi

У випадку фittансових активiв та фiнансових зобов'язань зi строком погашення за вимогою або тих, що мають короткий

строк погаrrlL]tlня (rtснше трьох мiсяцiв), допускасться, що'iх справедлива BapTicTb приблизно дорiвнюс iх балансовiй

BapтocTi.

Фiнансоtli акпчвll llш r|liHaHcoBi зобов'язання, tцо облiковуюlпься за аморtпuзованою варtпiсmю

Сltраве:.rива BapTicTb кош,гiв в l(ре/tитних установах, процентних позик, коштiв кредитних установ та чистих iнвестицiй
в .,liзttt,lI, оцittttlt,ться шляхоNr дисконтуван}Iя майбутнiх грошових потокiв з використанням ставок, що iснують на даний
\lo\leнl, по заборгованостi з аналогiчними умовами, кредитним ризиком та строком погашення.

Первiсна та под&lьша оцiнка дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюс BapTocTi

погашеtIIIя, ,гоб,го cyмi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. ГIервiсна та под€шьша оцiнка поr,очних

зобов'язань здiйснюсться за вартiстю погашення

Компанiя вiдносить зазначенi фiнансовi ак,гиви та фiнансовi зобов'язання до Рiвня 3 icpapxii справедливоТ BapTocTi.

11ро,гягом першIого пiврiччя 2020 року та 20l9 року Компанiя не переносила фiнансовi активи або зобов'язання ьtiж

рitзнями icpapxiI справедливоI BapTtlcTi.

У tt р ч Bit i н н я ка tl i пt utt o:lt
Коплпагtiя зарееотрована i лiе у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiотю згiдно iз законодавством Украjни.
Капiты КоьtпаtliТ вклIочас сr,аr,уr,ний капiтал i нерозподiленi прибутки. Компанiя пiдтримус розмiр свого капiталу з

MeToto викOнання законодавчих вимог. IнвестицiТ в лiзинг повнiстю профiнансованi джерелами кредитних установ та

t}Ilеска\Iи }'чlсникiв.

Поdаmковi рuзttкu
Систеrtа опоJатк),вання в YKpaTHi все ще перебувае на вiдносно раннiй сталiТ розвитку i характеризусться великою
кi.,lькiсr,ю полаткiв. части\lи змiнами, якi можуть проводитися ретроспективно, неоднозначними тлумаче}lнями та
tlепос:ti_ltlвни\l застос),ванням на державному, регiона,тьному та мiсцевому рiвнях.
З тtlчltи зор}, податкового законодавства Украiни, контролюючi органи мають перiод до трьох poKiB, щоб знов},
,]tsерн}"l,ись до llодагкових декларацiй для подальшого огляду, аJIе в деяких випадках даний TepMiH може бути подовжено.
Зrtiни в податковiй системti УкраТни можуть мати зворотну силу та впливати на ранiше поданi Компанiсю докупtенти i

перевiрен i податковi декларацiТ.
Хоча керiвництво КомпанiТ вважас, що Компанiя мае достатньо засобiв для покриття податкових зобов'язань.
заснованих на свосму розумiннi чинного tlолаткового законодавства, icнyc ризик того, що податковi органи Украiни
можуть зайняти iнulу позиttiк,l вiдносно спiрних питань. I{я невизначенiсть обупlовлюс iснування у КомпанiТризику того.
tцо можуть бути лонарахованi податки, пенi тa штрафи, якi можуть бути суттсвими.

Юрuduчнi tlлtпlOпня

У xtl:ti ,звичайtltlТ ]liяльнtrстi Комrrанiя вистуIIас cTopoнoto судових позовiв i претеrrзiй. На лумку керiвництва ймовiрнi
зобов'я]аrtня (при i\ наявностi), що виникаIоть в результатi таких позовiв або претензiй не матимуть iстотного
tlега,гиl]tlоI,() вгL:Iиву lla фiнаI.1сOвий стан або результати дiяльностi КомпанiТ в майбутньому.

iiil) Зчбезпечепня

I(tlrrпанiя наJа-па частину траllспортних засобiв, що н.шежать КомпанiТ та переданi за договорами лiзингу, та майновi
права за такими лiзинговими договорами для виконання вiдносно наявних зобов'язань за кредитними договорами.
CTaHobt на 30.06.2020 року справедлива BapTicTb транспортrIих засобiв та майlIових прав, переданих в якостi
забсзпечеFIня. становила l 528 тис.грн.

(],гаttоrrt на З0.06.2020 року Компаr;iя IIе ),трим),вала забезпечень в буль-якiй формi.
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ПРИМIТКИ ДО ФIНАIIСОВОi ЗВIТНОСТI ЗА ПЕРШЕ ПIВРIЧЧЯ 2020 РОКУ
( в пluсячах ytpa|HcbKLLy ?pllBeнb, якLцо не вказано iнц,tе)

ix) С mр охо в i в i d tu ко dy в п н н я

Bci автомобiлi. що передаlоться Компанiсю у рамках договорiв лiзингу , застрахованi у страхових компанiях. Таким
чином, 1, разi втрати автолtобiля внаслiдок !ТП, крtцiжки або понесення витрат на ремонт автомобiлiв внаслiдок ДТП.
Компаlriя отри\l),е страхове вiдшкодування i мiнiмiзу€ ризик за можливими збитками. Страхування цивiльноТ
вiдповiлtL.tыtilстi перел третiми особами да€ змогу мiнiмiзувати ризик вiдповiдальностi перед учасниками !,тп.

3l. ПодiТ пiсля датlt балансу

i) [3i,,tlroBi:Htl jlo засаll. визнаLlених МСБО l0 цодо подiй пiслядати балансу, подiТщо потребують коригування активiвта
зtlбов'язаrtь КоrtпанiТ - вiлсутнi.
ii) Коrrпанiсю було прийнято рiшення про емiсiю облiгацiй, а саме здiйснити емiсiю серед заздшIегiдь визначеного кола

1,часникiв загапьною кiлькiстю 300 000 (триста,r,исяч) шт. на загальну номiна.льну BapTicTb 300 000 000,00 грн,(триста
лtiльйонiв гривень 00 копiйок) трьома серiями А, В, С по сто мiльонiв гривень кожна.
Власний капiтал надату прийняття рiшення про емiсiю на2З.09.2020р. складас l09 059тис. грн.
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