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Роздiл <Звiт щодо аудит.у фiнансовоТ звiтностi>>

Щумка
Ми провели аудит рiчноi фiнансовоi звiтностi Товариства з обмеженою

вiдповiдальнiстю кДЛЬФА-ЛIЗИНГ УКРАiНА) (код еДРПОУ ЗЗ9422З2) (надалi
Товариство), яка включае Ба-шанс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.|2.2019 року, Звiт
про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим
методом), Звiт про власний капiтал за piK, що закiнчився зЕLзначеною датою, та Примiток до

фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
Фiнансова звiтнiсть Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кАЛЬФА-ЛIЗИНГ

УКРАiНА) затверджена до випуску L6.07.2020 року.
На нашу д}мку, фiнансова звiтнiсть Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

кАЛЪФА-ЛIЗИНГ УКРАiНА), що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix суттсвих аспектах

фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi результати i

грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдас в ycix суттевих аспектах вимогам
законодавства Украiни, що регулюе питання бухгалтерського облiку та фiнансовоТ звiтностi.

Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Закону Украiни кПро аудит фiнансовоi звiтtrостi та

аудиторську дiяльнiсть)) та вiдповiдно до кМiжнародних стандартiв контролю якостi,
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг)), видання 201'6 - 201'7

poKiB, (МСА), прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аулиту рiшенням АудиторськоТ
паJIати УкраТни Jф 3б1 вiд 08.06.2018 року, лля застосування до завдань, виконання яких
буле злiйснюватися пiсля 01 липня 2018 року та у вiдповiдностi до рiшення НацiональноТ
KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку кВимоги до аудиторського висновку, що
подасться до Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку у складi документiв
для ресстрацiТ 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 УкраТни JФ

2187 вiд 08.10.2013 року (iз змiнами та доповненнями).
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi

кВiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi) нашого звiту.
'Ми с незалежними по вiдношенню до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

кАЛЬФА-ЛIЗИНГ УКРАiНА> згiдно з Кодексом етики професiйних бухгатlтерiв Ради з

Мiя<народних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
1



застосовними в УкраiЪi до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконали iншt
обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважа€мо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для
використання ix як основи для нашоi думки.

ff,TЖ'#;JJ"";i^# - це питання, якi, на наше професiйне судженн я, були
найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод. Цi
питання розглядЕrлись у KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi в цiломУ та
враховувались IIри формуваннi думки щодо неi, при цьому ми не висловлюемо окремОТ

думки щодо цих питань. Ми визначили, що ключовi питання аудиту, про якi необхiДно
повiдомити в нашому Звiтi, вiдсутнi.

Iнша iнформацiя
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя с

iнформачiсю, яка мiститься у Звiтностi до Нацiональноi KoMiciT, що здiйснюе регулювання У
сферi ринкiв фiнансових послуг, за 2019 piK, у Поясненнях управлiнського персоншу, у
Полох<еннях Товариства.

Слiд зазначити, що фiнансова звiтнiсть Товариства з обмеженою вiдповiда_пьнiстю
(ДЛЬФД-ЛIЗИНГ УКРАiНА) станом на 31,12.2019 року була пiдтверлх<ена попереднiм
незалежним аудитором, а саме: Малим пiдприемством Аудиторська фiрма <Кронос>

(iндивiдуальний код 21444899, номер у PeecTpi аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi
дiяльностi Jф 1478, директор Аудиторськоi фiрми Вуколова О.О.), про що складений Звiт
незалепшого аудитора вiд 1 8,02.2020 року (думка без застерехсення).

Слiд зазначити, що дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансовоТ звiтностi, прийнятими Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку та iнтерпретацiями, випущеними KoMiTeToM з iнтерпретацiй
Мiя<народних стацдартiв фiнансовоi звiтностi. Товариство до 2018 року, включно, вела свiй
бухгалтерський облiк згiдно з вимогами нацiональних Положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку. Вимоги до фiнансовоi звiтностi загального призначення та склад
першого повного пакету фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв

фiнансовоi звiтностi наведено у Мiжнародному стандартi бухгалтерського облiку 1 <Подання

фiнансовоI звiтностi>. Враховуючи той факт, що фiнансова звiтнiсть компанiй, для яких €

обов'язковим складання звiтностi за Мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi,
використовують для цього форми звiтностi, визначенi П(С)БО, якi не в повнiй Mipi
вiдповiдають вимогам Мirкнародного стандарту бухга;rтерського облiку 1 <Подання

фiнансовоТ звiтностi>, аудитор зшнача€, що з€Lзначена невiдповiднiсть структури i змiсту

фiнансовоi звiтностi не призвела до модифiкацiТ його думки.
Товариство обрало датою переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi 0l

сiчня 2018 року, тому ця рiчна фiнансова звiтнiсть е першою фiнансовою звiтнiстю, яка
складена за Мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi, i в нiй наводиться порiвняльна
iнформацiя за 2018 piK.

Концептуа,чьною основою попередньоi фiнансовоi звiтностi за piK, що закiнчився
3l.|2.2018 року, е бухга-гlтерськi полiтики що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи

розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським
персона,'tом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкусться, наберуть чинностi, i
полiтик, якi, як очiкуеться, булуть прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персона"Iом
першого повного пакету фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за станом на 31 .12.201'9 року, а тако}к

обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей

фiнансових звiтiв згiдно МСБО 1.

Попередню фiнансову звiтнiсть Товариства було складено управлiнським персонaлом
iз використанням описаноi у Примiтках концептуа-пьноi основи спецiа-пьного призначення,
що грунтуеться на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагае МСФЗ l <Перше застосування
МСФЗ).



Товариство перейtIIло на Мiжнароднi
2018 року вiдповiдно до полох(ень N4СФЗ
стандартiв фiнансовоI звiтностi>>.

стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня
(IFRS) t кПерrrrе використання мiхrнародних

Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiолом piK, що
закiнчуеться 3l грулня 2018 року. З цiсi дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься
вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (KoMiTeToM) з Мiжнаролних
стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень KoMiTeTy з тлумачень мiхснародноi

фiнансовоi звiтностi, а такох< вiдповiдно роз'яснень Постiйного KoMiTeTy з тлумачень, що
були затвердженi KoMiTeToM з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату
складання фiнансовоi звiтностi.

МСФЗ 1 вимагае вiд Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс
згiдно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. I_{я дата € початковою для ведення облiку за
МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ 1 вхiдний баланс Товариства буле датований 01 сiчня 2018

року, що с початком першого порiвняльного перiолу, для включення у фiнансову звiтнiсть.
Вiдповiдно до МСФЗ 1 Товариство використовуе однакову облiкову полiтику при складаннi
попередньоТ фiнансовоi звiтностi згiдно МСФЗ та протягом ycix перiодiв, представлених у
першiй повнiй фiнансовоi звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна
вiдповiдати BciM стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першоi повноi фiнансовоi
звiтностi за МСФЗ.

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена в ycix суттсвих аспектах вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi у редакцiТ, затверлженiй Радою по
Мiхtнародним стандартам фiнансовоi звiтностi та розмiщенiй на офiцiйному сайтi
MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни, а також чинного законодавства.

Фiнансова звiтнiсть Компанii пiдготовлена на пiдставi принципу облiку за
iсторичною вартiстю, за винятком переоцiнки будiвель i спорул, призначених для продажу
продукцii i надання послуг, а також для адмiнiстративних цiлей.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е

ознайомитися з iншою iнформацiсю та при цьому розглянути, чи icHyc суттева
невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiсю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,
отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстить суттеве
викривлення.

Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що icHye суттеве
викривлення цiеТ iншоТ iнформачii, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт, Ми не виявили
таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.

Ми можемо зазначити про адекватнiсть системи бухгалтерського облiку, процедур
внутрiшнього аудиту, внутрiшнього контролю та систем управлiння ризиками в Товариствi.

Наше дослiдження Звiту про корпоративне управлiння проводиться у вiдповiдностi до
МСА 720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншоi iнформацii>. I]e означа€, що наше
дослiдження Звiту про корпоративне управлiння е вiдмiнним та суттсво меншим за обсягом
порiвняно з аудитом, який проводиться у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту.
Ми BBarKaeMo, що наше дослiдження над{шо нам достатню основу для формування нашоТ

думки.

Суттсва IIевизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi
Не змiнюючи нашоТ думки щодо фiнансовоi звiтностi, звертаемо Вашу увагу на те, що

Товариство здiйснюс свою дiяльнiсть в умовах фiнансово-економiчноТ кризи. В результатi
нестабiльноi ситуацiТ в YKpaiHi дiяльнiсть Товариства супроводжуеться ризиками.

Вплив економiчноi кризи та полiтичноi 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 лiяльнiсть Товариства.

CBiToBa пандемiя KopoHoBipycHoi хвороби (COVID-19) та запровад}кення Кабiнетом
MiHicTpiB Украiни карантинних та обмежува-пьних заходiв, спрямованих на протидiю iT



подальшого поширення в YKpaTHi, зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi
суб' eKTiB господарювання.

Керiвництво Товариства не iдентифiкувало cyTTeBoi невизначеностi, яка могла б

поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть,
тому використовувало припущення про безперервнiсть функцiонування Товариства, як
основи для облiку пiд час пiдготовки фiнансових звiтiв, не враховуючи зростаючу
невизItаченiсть пов'язану iз змiною економiчноi ситуацii та песимiстичними прогнозами

розвитку свiтовоi та нацiональноi економiки.
Суттевих 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 iнформачiТ 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 фiпансова звiтнiсть не
мiстить коригувань, якi могли би бути результатом таких ризикiв. Вони будуть
вiдображенi у фiнаrlсовiй звiтностi, як тiльки булуть iдентифiкованi i зможуть бути
оцiненi.

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

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне
подання фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та Закону УкраiЪи <Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> та за таку систему внутрiшнього контролю, яку

управлiнський персонаJтI визначае потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоI
звiтностi, що не мiстить суттсвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,

розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та
використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнський персонал або плануе лiквiдувати Товариство чи
припинити дiяльнiсть, або не мае iнших реirльних альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими tIовноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
Нашими цiлями с отримання обтрунтованоI впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у

цiлому не мiстить суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту
аудитора, що мiстить нашу думку. Обrрунтована впевненiсть с високим piBHeM впевненостi,
проте не гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттеве
викривлення, коли воно icHye.

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються
сутт€вими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати
на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiсi фiнансовоi звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження
та дотримуемось професiйного скептицизму протягом усього завдання з аудиту,

KpiM того, ми:
. iдентифiкусмо та оцiнюсмо ризики суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi

внаслiдок шахрайства чи помилки, розроблясмо й виконуемо аудиторськi процедури у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що с достатнiми та
прийнятними для використання ix як основи для нашоТ думки. Ризик невиявлення
сутт€вого викривлення внаслiдок шахрайства с вищим, нiж для викривлення
внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi
пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

4



о отримуемо розумiння системи внутрiшнього контролю, що стосусться аудиту, для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення

думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю.
. оцiнюсмо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналом;
. доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та
на ocHoBi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи icHye суттсва
невизначенiсть щодо подiй або умов, що може поставити пiд значний cyMHiB здатнiсть
Товариства продов}кити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Якщо ми доходимо
висновку щодо iснування такоi суттевоi невизначеностi, ми повиннi привернути увагу
в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi
або, якщо TaKi розкритгя iнформацii с неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi
висновки rрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту
аудитора. BTiM майбутнi подii або умови можуть примусити Товариство припинити
свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

Ми повiдомлясмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ра:}ом з iншими
питаннями iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi
аудиторськi результати, включаючи буль-якi значнi недолiки системи внутрiшнього
контролю, виявленi наtrди пiд час аудиту.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що
ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалеп<ностi, та повiдомлясмо iм про Bci
стосунки й iншi питання, якi могли б обrрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовне, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

OcHoBHi вiдомостi про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
(АЛЬФА-ЛIЗИНГ YKPAIHAD наведенi в Таблицi 1.

Таблиця 1

ГIоКазнйк

1
Повне найменування
Товариства

ТОВАРИСТВО З ОБI\4ЕЖЕНОIО ВIЛПОВIЛАЛЬНIСТЮ
кАЛъФА-ЛIЗИНГ УКРАiНА))

2 Код за СЩРПОУ зз9422з2

J
IvIiсцезнаходження юридичноi
особи

0421 0, м. Киiв, Проспект Героiв Сталriнграду, будинок 25Б

1 Щата дерiкавноi ресстрацii
Щата запису 20.02.2006 року, номер запису 1 071 l02 0000
004 954

5
Iата внесення ocTaнHix змitl до
установчих докуN4ентiв

20.12.20 19 року

6 Види дiялъностi за КВЕД

64.9| Фiнансовий лiзинг (основний);
77.7| Надання в оренду автомобiлiв i легкових
автотранспортних засобiв ,

77 .|2 Надання в оренду ванта}кних автомобiлiв;
45 .1 1Торгiвля автомобiлями та легковиN{и
автотранспортними з асобами ;

45.1 9 Торгiвля iншими автотранспортними засобами;
7J .З| Надання в оренлу сiльськогосподарсъких мАшин i
устаткування;
77 .З2 Надання в оренду будiвельних машин i устаткування;
77 .39 Надання в оренл} iнших машин, устаткування та
ToBapiB, н. в. i. у.

7 Отриманi лiцензiТ на здiйснення Лiцензiя на провадження господарськоi дiялъностi з надання



дiялъtлостi фiнансових послуг (KpiM професiйноТ дiяльностi на ринку
цiнних паперiв), а саме, надання послуг фiнансового лiзинг1,
(Розпорядження НацiональноТ KoMicii, шо здiйснюс

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, J\b 1869 вiд
l 8.0 5 .20117 року)

8 Керiвник Власова Лариса Федорiвна
9 Головний бухгалтер Дiденко IОлiя СергiТвна

l0 Кiлъкiсть прачiвникiв станом
на звiтну дату

59 , середня кiлъкiсть працiвникiв - 5 5

Рiшенням единого Учасника Товариства, а саме, ЕИ-БI ЕИЧ ЮКРЕИН ЛIМIТЕД
(АВН UKRAINE LIMITED), (Рiшення Ns 4 вiд 01.10.2019 pony) було затверджено змiну
мiсцезнаходження Товариства на нове: 042|0, м. Киiв, проспект Героiв Сталiнграду, будинок
25Б.

Рiшенням Сдиного Учасника Товариства (Рiшення JtlЪ б вiд 11.11.2019 року) було
затверджено змiну директора Товариства: з 11.11.2019 року звiльнено з посади директора
Товариства Кулiбу Олега Юрiйовича та призначено на посаду директора Товариства з

12,1|,2019 року Власову Ларису Федорiвну.
Бренд кАльфа-Лiзинг> почав працювати на фiнансовому ринку Украiни з листопада

2014 року вiд iMeHi юридичноТ особи - ТОВ (УЛК dЕНД-ЛIЗ).
у сiчнi 2017 року вЙ-ы вЙч юкрвЙн лtмIТЕД (100% засновник Альфа-банку

УкраТна) придбала 100% 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 <Альфа-Лiзинг Украiнa>.

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

укладеними договорами перейшли до ТОВ кАльфа-Лiзинг YKpaiHa>.
Мiсце розташування:0407З, м. КиiЪ, Оболонський район, проспект Степана Бандери,

буд.9.
Станом на 31 грудня 2019 року 1О,52ОА статутного капiталу належ€lJIи ВЙ-Вl ВЙЧ

ЮКРЕЙН ЛIМIТЕД, 88,94Уо Сiфум Груп Лiмiтедта0,54О/о CMeTaHi Юрiю Васильовичу.
Кiнцевим бенефiцiаром Компанii е фiзична особа - Фрiдман Михайло.
Назва Товариства, його органiзацiйно-правова форма господарювання вiдповiдають

Статуту та вiдображенi в CTaTyTi достовiрно.

II. Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги

В id п о в id н iс mь р о злt ipу с mа mу mн о zо кап imалу у с mан о в ч t tпt d о куме нmал,

Стаryтний капiтал
!ля облiку статутного капiталу Товариство використовуе рахунок бухгалтерського

облiку 401 <Статутний капiтал>.
Розмiр статутного капiталу на 31 грудня 2019 року складае 4З8477 89|,22 грн,, що

вiдповiдас розмiру статутного капiталу, вiдомостi про який мiстилися в Сдиному
державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань.

Станом на дату ресстрацii юридичноi особи 20,02.2006 року Статутний капiтал
Товариства було визначено Статутом у розмiрi 36 б00,00 грн., затвердженому рiшенням
Установчих зборiв засновникiв вiд 12.01.2006, та сформовано 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 такох( |2.0I.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.
Щанi щодо розподiлу статутного капiталу серед засновникiв Товариства наведено в

Таблицi 2.
Таблиця 2

В подальшому Загальними зборами учасникiв Товариства 2'1.07.2006 було прийнято

рiшення (Протокол Jф 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

розполiл часток мiж уrасниками Товариств1, що вiдображений в Таблицi ЛГs З.

Таблиця 3.

Внески з метою збiльшення Статутного капiталу були BHeceHi грошовими коштами в
наступнi строки:

29.||.2006 року 224 000 свро сплатив Банк Австрiя КредiтанштаJIьт Лiзинг
Гезельшафт м.б,Х.

29.11.2006 року 9б 000,00 свро сплатив БА Свролiз Бетайлiгюнсгезельшафт м.б.Х.

J\b

зlп Уч,аснйкй ТоЁаРйства faHi про.,УчпсЁй,кiЁ
Товариства

Загальна
сума внескч

(грн.)

Частка в
статутному

aо

, кflпlталr
(%')

l
Банк Австрiя
Крелiтанштальт Лiзинг
Гезельшафт м.б.Х.

IОридична особа,
зареестрована за
законодавством ABcTpii, з

мiсцезнаходженням:
Опернгасс е 2I , 1040 Вiдень,
Австрiя

25 620,00 70,00

2.

БА Свролrз
Бетайл iгюн сгез елъшафт
мr.б.Х.

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

мiсцезнаходженням:
Опернгасс е 21 , 1040 Вiдень,
Австрiя

10 980,00 3 0,00

}lb
з/п

Учасники Товариства Щанi,про У-;асникiв
Товариства

Загалъна
ctMa внеску

(грн.)

Частка в
статутному
Iaо

,,,кашlталl
(%)

1

Банк Австрiя
Кр ел iTaH шт€l-гIът Лiзи н г
Гезельшафт м.б.Х.

IОр"дична особа,
зареестрована за
законодавством ABcTpii, з

мiсцезнаходженням:
Опернгасс е 2|, 1040 Вiдень,
Австрiя

з 558 507 ,|2 70,00

2,

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

IОрrдична особа,
заресстрована за
законодавством ABcTpii, з

мiсцезнаходженням:
Опернгасс е 2|, 1040 Вiдень,
Австрiя

1 525 07 4,48 з 0,00



lЗ.06.2007 року З31 800 евро сплатив Банк Австрiя КредiтанштаJIьт Лiзинг
Гезельшафт м.б.Х.

13.06.2007 року 142 200.00 свро сплатив БА Свролiз Бетайлiгюнсгезельшафт м.б.Х.
У зв'язку iз закiнченням строку зберiгання докlментiв (банкiвських виписок,

платiжних дорl^rень), що пiдтверджують внесення грошових коштiв до статутного капiталу
Товариства, а також припиненням юридичноТ особи-банку, у якому було вiдкрито рахунок
Товариства у вкЕваний перiод часу, TaKi документи i ik реквiзити вiдсутнi.

У свою чергу, на пiдставi рiшення Позачергових Загальних зборiв учасникiв
Товариства вiд 28.09.2007 (Протокол Ns 11/2007) було змiнено склад учасникiв Товариства
шляхом вiдступлення Банк двстрiя 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 капiталi Товариство, що вiдображено в новiй редакцiТ Статуту Товариства, який
зареестрований 02.10.2007, i вiдповiднi вiдомостi внесено до €диного державного реестру
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань. Новий склад

учасникiв Товариства вiдображено в Таблицi }lb 4 нижче.

Таблищя 4

На пiдставi рiшення Загальних зборiв учасникiв Товариствавiд27.0|.20|7 (Протокол
Ng 27-0|12017) було змiнено склад учасникiв Товариства шляхом продажу частки единим

учасником Товариства, вiдомостi про що внесено до единого державного реестру
юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань, та затверджено нову
редакцiю Статуту Товариства, в якiй вiдображено розподiл статутного капiталу серед
Учасникiв Товариства, викладений в Таблицi JtlЪ 5.

Таблиця 5

м
з/п

Учасники Товарисtва
Загальна

сумаiвнеску

(грн.)

Частка в
статутномy

|оa

капlталl
, (%)

1

УнiКредит Глобал
Лiзинг С.п.А.
L{вайгнiдерласунг м.
Вiдеrrь

Австрiйська постiйна
установа iз
мiсцезнаходженням у м.
Вiдеrrь та rоридичною
адресою: Опернгасс е, 2|,
1040, Вiденъ, Австрiя

5 083 581,б0 100,00

лtь

з/п
Учасники Товариства ДаНi. про Учаснйкiв

Товариства
Загальна сума
BHecKY (грн.)

Чпстка в
статутному

Капiталi
(%)

l
ВЙ-ЬI ЕЙЧ ЮКРВЙН
ЛIМIТЕЛ (ЛВН
IJKRAINE LIN4ITED)

С юридичною особою, що
заресстрована в Республiцi
Кiпр 04.1 1 .2005 року,
юридична адреса:
Темiстоклi-Лервi,5, Еленiон
Бiлдiнг,2-й поверх, ПС
106б, Нiкосiя Кiгrр

5 08з 581,60 100,00



Станом на 01.01.2019 року розмiр Статутного капiталу Товариства складав
5 08З 58l,б0 грн.

Данi щодо розподiлу статутного капiталу серед Учасникiв Товариства наведено в

Таблицi 6.

Таблиця 6

10 липня 2019 року було вирiшено присднати ТОВ (УЛК Ленд-лiз> до компаЕiТ ТОВ
кАльфа-Лiзинг YKpaiHa>. 30 вересня 2019 року було пiдписано передавальний акт про
передачу Bcix активiв та зобов'язань вiд ТОВ кУЛК Ленд-лiз) до ТОВ <Альфа-Лiзинг
Украiнa>, lЗ грулня 2019 було завершено процес реорганiзацii та Bci права та обов'язки за

},кладеними договорами перейшли до ТОВ <Альфа-Лiзинг YKpaiHa>. Статутний капiтал
Товариства було збiльшено на 10 697 200,00 грн. в процесi реорганiзацiТ шляхом присднання
ТОВ кУЛК Ленд-лiз> за передаваJIьним актом ТОВ кУЛК Ленд-лiз)) станом на 30.09.20l9,
який затверд}кено рiшенням Загальних зборiв учасникiв ТОВ кУЛК Ленд-лiз> вiд З0.09.2019
(Протокол Jф 7).

Згiдно Рiшення Сдиного Учасника Товариства Jф 4 вiд 01.10.2019 року, а саме: ЕИ-БI
ЕЙч юкрЕЙн лIмIтЕд (Авн UKRAINE LIMITED), статутний капiта-п 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 7.

ль
з/гl

УчаСники Товариства
Загальна сума

, вНёСКу,; (г,РН.)

Частка в
статутному

aaкапlталI
(%)

1

ВЙ_ЪI ЕЙЧ ЮКРВЙН
лIN4IтЕл (лвн
LJKRАINE LII\4ITED)

С юридичною особою, що
зареестрована в Республiчi
Кiпр 04.I|.2005 року,
юридична адреса:
Темiстоклi-Дервi,5, Еленiон
Бiлдiнг,2-й поверх, ПС
10б6, Нiкосiя Кiпр

5 083 581,60 100,00

Таблиця J

лtь

з/п
Учаснйкй Товариства Щанi: ПРо УЧасНйКiВ ТоваРйсfва З,аfалБна сума

внеску (грн.)

Частка в
статутному
капiталi (%)

l

ЕЙ-БI ЕЙЧ ЮКРЕЙН
лIN4IтЕд (лвн LJKRлINE
LII\4ITED)

С юридичt{ою особою, ш_(о

зареестрована в Республiцi Кiпр
04.1 1.2005 року, юридична адреса:
Тем iстокл i-Щервi,5, Еленiон
Бiлдiнг,2-й поверх, ПС 1 066,
Нiкосiя Кiпр

1 3 413 661,зб 8 5,00

2 Сметана tОрiй Васильович

С фiзичною особою згiдно
законодавства Укратн и,

ресстрацiЙниЙ номер облiковоТ
картки платника податкiв
261 041]] 58

2 з6] 1|7 ,24 1 5,00

ВСъоГо: 15 780 781,б0 100,00

Згiдно Рiшення Загальних зборiв Учасникiв Товариства (Протокол Jф 8 вiд20.\2.2019
pony), яким затвердr(ена нова редакцiя Стаryту Товариства та на пiдставi якого внесено
вiдомостi, що мiстяться в Сдиному державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприемцiв та громадських формувань, статутний капiтал встановлено в розмiрi



4З8 477 89|,22 грн. Данi щодо розподiлу статутного каlriтtlлу серед Учасникiв Товариства
наведено в Таблицi 8.

Таблиця 8

Nь
з/п

Учасники Товарйства fiaH,i пРб ]УчасНИКiЪ ТоВаРиства
Загальна сума
внеску (грн.)

Частка в
статутному
капiталi (%)

1

сIФуN4 груп лIN4IтЕд
(SI FUN4 GROI.J р LIN4 ITED)

С юридичною особою, створеною
згiдно законодавства Британських
В iргiнських ocTpoBiB,
зареестрована l8.07 .200] року за

реестрацiйним номером |4198З4,

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

389 97з 4з6,82 8 8,94

2

вй-ьt вйч rокрвйн
лIN4IтЕд (лвн UкRлINЕ
LII\4ITED)

С юридичною особою, що
заресстрована в Республiчi Кiпр
04.1 1 .2005 року, юридична адреса:
Тем iстокл i-Щервi,5, Еленiон
Бiлдiнг, 2-й поверх, ПС l066,
Нiкосiя Кiпр

46 1з7 зз7 ,16 10,52

1
-) С rrцетана tOp i й Васил ьович

С фiзичною особою згiдно
законодавства УкраТн и,

ресстрацiйний номер обл iKoBoT

картки платника податкiв
261041 7158

2 з67 1|] ,24 0,54

ВСъоГо: 438 477 891 ,22 100,00

Вiдповiдно до Договору про внесення додаткового вкладу вiд16.|2.2019 року СIФУМ
ГРУП ЛIМIТЕД (SIFUM GROUP LIMITED) зобов'язуеться внести додатковий вклад у
грошовiй формi до Статутного капiта-пу Товариства у розмiрi 1З 500 000,00 Свро та
1 б76 082,00 лоларiв США в гривневому еквiвалентi за курсом НБУ на дату прийнят"tя

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

,Щодатковий вклад повинен бути внесений у безготiвковiй формi шляхом
перерахування грошових коштiв на розрахунковий рахунок отримувача UA 43 300346
000002650901 6207804 в АТ <Альфа-Банк>.

Слiд зазначити, що СIФУМ ГРУП ЛIМIТЕД (SIFUM GROUP LIMITED) внесено в

Сmаmуmнuй капimшt Товорасmва dоdаmковuй Bюlad у неzроu,ловiй форлti, а сLп4е, права
вuлrоzu за креdаmнu"rпu dоzоворамu No. 50970000285USD вiд 20,01.2011 року, No.
50970000283EUR вiд 09.06.2011 року, No. 50970000298EUR вiд 18.05.2012 року, No.
5097000020бUSD вiд 01.08.2006 року, No, 50970077642EUR вiд 21.09.20|2 року, No.
10005534366EUR вiд 12,|2.20]rЗ року, No. 10004008347USD вiд 03.09.2013 року, No.
1000l649812EUR вiд 1,З.02.2012 року, No. 10001848604EUR вiд 04.03.2013 року, No,
1000I649838EUR вiд IЗ.02.20I2 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 05.12.2019 року, укладений з Первiсним
кредитором вй-ы вЙч юкрвЙн лtмIтЕд (Авн UKRAINE LIMITED) та ТоВ <Альфа-
Лiзинг Украiна> (Позичальником).

,Щоdаmковi yzodu dо fоzовору про внесення dodamкonozo BKltady Bid 16.12.2019 року
не уюtаdалuся. Управлiнськuй персонш. Товарuсmва посuJ.а€mься на п. 4.1 ,Щоzовору про
внесення додаткового вкладу вlд |6.|2.2019 року, вiдповiдно до якого (протягом одного
мiсяця з дати спливу строку, встановленого п. 3.1 цього .Щоговору (до 19.12.2019 року
включно), Учасники Товариства приймають рiшення щодо затвердження результатiв
внесення Щодаткового вкладу та затверджують розмiр частки TpeTboi особи у статутному
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капiталi Товариства та iT номiнальноi BapTocTi, що дорiвнюе внесеному нею ЩодаткоВоМу
вкладу). Рiшенням Загальних зборiв Учасникiв Товариства (Протокол Jф 8 вiд 20.12.2019

року) були затвердженi результати внесення додаткового вкладу Учасника:rди Товариства.
На розапяD ауdumорiв було HadaHo Повidомлення про вidсmуплення Bid 05.12.2019

рок!, flozoBip про вidсmуплення право вuлrоlu за креdumамu. Кредитнi договори на розгляД
аудитора не надаваJIися, а данi 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 J\b 8 вiд 20. |2.2019 року) право вимоги, що вноситься до Статутного
капiта,ту Товариства було оцiнено Учасниками в розмiрi З89 97З 4З6,82 грн. НезаЛежна
оцiнка права вuлflоlа Учаснuкаrпu не провоduлася.

Слiд зазначити, що вiдповiдно до норм cTaTTi 1З пункту З Закону Украiни <Про

товариства з обмеженою та додатковою вiдповiдальнiстю> вiд 0б.02.2018 року Jф 2275-VIII
вклад у негрошовiй формi повинен мати грошову оцiнку, що затверджусться одностайним

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

Ей_БI 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 З2 72З 6]2,80 грн.

,Щодатковий вклад був внесенийна рахунок отримувача UA 43 300346 0000026509016207804
в ДТ <Альфа-Банк> у м. Киевi (платiжне доручення J\Ъ 291З| вiд2З.12.2019 року на суму
l 400 000,00 доларiв США, що становить еквiвалент З2 60'7 715,00 грн. та платiжне

доручення Ns 7З вiд 26.|2,2019 року на суму 1 15 957,80 грн.).
Загальними зборами Учасникiв Товариства (Протокол NГs 8 вiд 20.12.20|9 року) бУло

затверджено Статут Товариства в новiй редакцii.
Слiд зазначити, що фiнансова звiтнiсть Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

кАЛЬФА-ЛIЗИНГ YKPAiHA) станом на З1,12.2019 року була пiдтверлжена попереднiм
незаJIежним аудитором, а саме: Малим пiдприемством Аудиторська фiрма кКронос>
(iндивiдуа_шьний код 2|444899, номер у PeecTpi аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоi
дiяльностi Jф 1478, директор АулиторськоТ фiрми Вуколова О.О.), про що складений Звiт
незалежного аудитора вiд 18.02.2020 року (думка без застереження).

Ауdаmорu зазначаюmь про вidповidнiсmь розлtiру сmаmуmноzо капimалу
Товарuсmва з об,rytенсеною вidповidальнiсmю кАЛЪФА-ЛI3ИНГ YKPAIHA), усmановчllм
dоку.uенmшп.

Таким чином, станом на З 1 .|2.2019 року статутний капiтаlt Товариства встановлено в

розмiрi 4З8 477 891,22 грн,
Неоплачений капiтал та вилучений капiтал Товариства станом на 31 грулня 2019 року

вiдсутнiй.
На дату складання аудиторського Звiту аудиторам стаJIа вiдома наступна iнформацiя:

Пiсля звimноi dаmu вidбулuся насmупнi поdit:
Загальними Зборами учасникiв Товариства (Протокол Ns 28102 вiд28.02.2020 року), а

саме: вй-вI вйч юкрвйн лlмIтЕд (АвН UKRAINE LIMITED) - Учасник, який володiе
I|,060^ Статутного капiталу Товариства та СIФУМ ГРУП ЛIМIТЕД (SIFUM GROUP
LIMITED) Учасник, який володiс 88,94Уо Статутного капiта-пу Товариства, було
затверджено рiшення: у зв'язку з укладанням Компанiею ЕИ-БI ЕИЧ ЮКРЕИН ЛIМIТЕД
(АВН UKRAINE LIMITED) договору купiвлi-продDку частки у Статутному капiталi
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю кАЛЬФА-ЛIЗИНГ УКРАiНА> вiд 28.02,2020

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

!оговiр купiвлi-продажу частки у Статутному капiталi Товариства з обмеrкеною
вiдповiдальнiЬтю (АЛЬФА-ЛIЗИНГ YKPAiHA> вiд 28.02.2020 року було укладено мiж ЕЙ-
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БI ЕИЧ ЮКРЕИН ЛIМIТЕД (АВН UKRAINE LIMITED) (Покупець) та громадянином
Украiни Сметаною Юрiсм Васильовичем (Продавець), часка якого становить 0ý4Уо
статутного капiталу Товариство, що складае 2 З67 ||7,24 грн. З моменту пiдписання цього
Щоговору та Акту приймання-передачi частки вiд28,02.2020 право власностi Сметани Ю_В.
(Продавця) на 0,54% статутного капiталу Товариства переходить до ЕИ-БI ЕИЧ ЮКРЕИН
ЛIМIТЕД (АВН UKRAINE LIMITED) (Покупця).

Данi щодо розподiлу статутного капiталу серед Учасникiв Товариства наведено в

Таблицi 9.

Таблиця 9

ль
з/п

Учасники ТоварйСтва Данi про Учасникiв Товариства Загальна сума
iВНёСКУ (ГЁН;),

Часfка в
статутномy
капiталi (%)

l
СIФУN4 ГРУП ЛINilIТЕД
(SIFUN4 GROUP LIN4ITED)

С юридичною особою, створеною
згiдно законодавства Британських
Вiргiнських ocTpoBiB,
заресстрована l8.07 .2007 року за

ресстрацiйним HoN,{epoM 1 4198З4,

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

389 91з 4з6,82 8 8,94

)
вй-ьl вйч юкрвйн
лII\4IтЕд (лвн UкRлINЕ
LII\4ITED)

е юр идичною особою, що
заресстрована в Республiцi Kinp
04.1 1.2005 року, юридична адреса:
Тем iстокл i-Дервi,5, Еленiон
Бiлдiнг,2-й поверх, ПС 1 066,
Нiкосiя Кiпр

48 504 454,40 11,0б

ВСЬоГо: 438 477 891 ,22 100,00

Загальними Збора:rли учасникiв Товариства (Протокол Ns 28102 вiд28.02.2020 року), а
саме: вй_ы вйч юкрвйн лIмIтЕд (Авн UKRAINE LIMITED) - учасник, який володiе
1I,06Оh Статутного капiталу Товариства та СIФУМ ГРУП ЛIМIТЕД (SIFUM GROUP
LIMITED) Учасник, який володiе 88,94Уо Статутного капiта-пу 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: 04270, м. Киiв, проспект Героiв Сталiнграду,
булинок 25Б на нове мiсцезнаходження:0407З, м. Киiв, проспект Степана Бандери, 9.

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

обмеженою вiдповiдальнiстю кАЛЬФА-ЛIЗИНГ УКРДiНД> вiд 16.0З.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 20.03.2020.

Одночасно iз пiдписанням цього Акту, СIФУМ ГРУП ЛIМIТЕД (SIFUM GROUP
LIMITED) (Продавець) виходить iз складу Учасникiв Товариства та його участь в Товариствi
припиняеться в зв'язку з вiдчухсенням частки в Статутному капiталi Товариства, а ВЙ-Ы
ВЙЧ tОКРВЙН ЛtМIТЕД (АВН UKRAINE LIMITED) (Покуrrець) стае единим Учасником
Товариства в зв'язку з набуттям частки в Статутному капiталi Товариства номiнальною
вартiстю З89 97З 4З6,82 грн., що складае 88,94О^ Статутного капiталу Товариства.

Рiшенням Сдиного Учасника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (АЛЬФА-
лIзинг укрдiнд)), а саме вй_вI вйч юкрвйн лtмIтЕд (Авн UKRAINE LIMITED),
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було прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутIlого капiта,rу Товариства на
75 000 000,00 гривень (Рiшення без номеру вiд2З.OЗ,2020 року).

Вiдповiдно до даних единого державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприемчiв та громадських формувань розмiр Статутного капiта-ltу становить 5|З 477 891',22

грн.
Ей-БI Ейч юкрЕйн лIмIтЕд (Авн UKRAINE LIMITED) було внесено в

Статутний капiтал Товариства додатковий вклад у розмiрi 75 000 000,00 грн. ,ЩодаткОвИй
вклад був внесений на рахунок отримувача UA 43 300346 000002650901б207804 В АТ
кДльфа-Банк> у м. Киевi (платiжне доручення Jtlb 19 вiд 30.03.2020 рокУ на СУМУ

75 000 000,00 грн.).

власний капiтал
За даними Балансу власний капiтал Товариства станом на 3 1 грулня2079 року складае

суму 13 946 тис. грн.
BiH складасться iз статутного капiталу в розмiрi 4З8 478 тис. грн., додаткового

капiталу в розмiрi 26 тис. грн. та суми непокритого збитку в розмiрi 424 558 тис. грн.
Неоплаченого капiталу, вилученого капiталу, капiталу в дооцiнках та резервного

капiта_пу станом на 31 грудня 201'9 року Товариство не ма€.
На думку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй

звiтностi Товариства станом на ЗL12,2019 року достовiрно.
Розкриття iнформацiI про змiни у склалi власного капiталу Товариства протягом 2019

року наведено Товариством в Звiтi про власний капiта-гl.

Щодо BapTocTi чистих активiв
BapTicTb чистих активiв Товариства станом на З 1 .|2.20119 року становить суму 1З 946

тис. грн,, що вiдповiдае пiдсумку роздiлу I пасиву Балансу Товариства на вказану дату.
BapTicTb чистих активiв Товариства станом на 31.12.20119 року менша вiд розмiру

статутного капiталу Товариства.

Пояснювальнi параграфи:
Додаткова iнформацiя

про проведення аудиторськоi перевiрки фiнансовоi звiтностi
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬШСТЮ (АЛЬФА-ЛIЗИНГ

yKpAiHA)

Щодо можливостi (спроможностi) Товариства безперервно здiйснювати свою
дiяльнiсть протягом найближчпх 12 мiсяцiв

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 ii.

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi
дiяльностi. Управлiнський персонал Товариства планус вх(ивання заходiв для покращення
показникiв дiяльностi та подаJIьшого розвитку Товариства.

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

Використовуючи звичайнi процедури та згiдно аналiзу фiпансового стану
Товариства ми IIе знайшли прямих доказiв про порушення принципiв функцiонування
Товариства.

Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, звертаемо увагу на те, що в
YKpaiHi icHyc невпевненiсть щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньоi
економiчноi полiтики, нормативно-правовоi бази та розвитку полiтичноi ситуацii. Ми не
маемо змоги передбачити мох(ливi майбутнi змiни у цих умовах та ik вплив на фiнансовий
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стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства, про що йдеться в розлiлi
кСуттсва невизначенiсть щодо безперервностi дiяльностi>,

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

Концептуальною основою фiнансовоi звiтностi Товариства за piK, що закiнчився 31

грудня 2019 року, с Мiжнароднi стандарти фiнансовоI звiтностi (МСФЗ), включаючи
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ),
виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгаJIтерського облiку (РМСБО).

Принципи побудови, методи i процедури застосування облiковоТ полiтики Товариства,
здiйснюються згiдно Наказу кПро органiзацiю бlхгалтерського облiку та облiкову полiтику
товариства> Ns 04/19 вiд 03.01 .201'9 року,

Облiкова полiтика Товариства в перiолi, 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 Украiни <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi>
N9 996-XIV вiд 16.07.1999 року зi змiнами та доповненнями та Мiжнародними стандартaми

фiнансовоi звiтностi, (надалi МСФЗ).
Облiкова полiтика Товариства розкривас основи, стандарти, правила та процедури

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

Розкриття iнформацiiу фiнансовiй звiтностi.
Розкр ummя iнфорлlацit сmосовно акmавiв

Нематерiальнi активи
У результатi проведеноi перевiрки аудиторами встановлено, що станом на 31 .122019

року на балансi Товариства облiковуються нематерiальнi активи первiсною вартiстю 1 85З
тис. грн. Знос нематерiальних активiв станом на 31 .1,2.2019 року складав 869 тис. грн., що
вiдповiдае даним первинних документiв та облiкових регiстрiв.

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

За звiтний перiод метод нарахування амортизацii не змiнювався.
Iнформачiя щодо нематерiальних активiв розкрита Товариством в Примiтках до рiчноТ

фiнансовоi звiтностi.
OcHoBHi засоби

За даними фiнансовоi звiтностi Товариства станом на 31 .|2.2019 року на балансi
облiковуються ocHoBHi засоби первiсною вартiстю б 757 тис, грн.

Сума нарахованого зносу основних засобiв станом на 31.|2.20Т9 року склала2 727
тис. грн.

Згiдно наданих на розгляд аулиторiв документiв нарахування амортизацii основних
засобiв проводиться прямолiнiйним методом за строками використання, встановленими
постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiею, що вiдповiдас вимогам Наказу про облiкову
полiтику та вимогам Мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 16 <OcHoBHi засоби>,
який виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБо) та
застосовусться з 01 сiчня 2005 року (зi змiнами та доповненнями) (дшri - МСБО 1б).

Iнформачiя щодо основних засобiв розкрита Товариством в Примiтках до рiчноi
фiнансовоi звiтностi.

Вiдстроченi податковi активи Товариства станом на 31. |2.2019 року вiдсутнi.
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ФirraHcoBi iнвестицiТ
За наслiдками проведеного аудиту на пiдставi даних первинних документiв, регiстрiв

аналiтичного та синтетичного облiку встановлено, що станом на З1.12,2019 року на балансi
'Говариства не облiковуються поточнi та довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ.

облiк запасiв
За даними фiнансовоi звiтностi Товариства станом на З|.|2.2019 року на балансi

облiковуються виробничi запаси в cyMi 285 тис. грн. та товари в cyMi 755 тис. грн., що
вiдповiдас даним первинних документiв та облiкових регiстрiв.

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

Iнформацiя щодо запасiв розкрита Товариством в Примiтках до рiчноТ фiнансовоТ
звiтностi.

Щебiторська заборгованiсть, iншi оборотнi активи
,Щовгострокова дебiторська заборгованiсть Товариства станом на 31.12.2019 року

складае 201 5З7 тис. грн. В складi довгостроковоi дебiторськоi заборгованостi облiковусться
довгострокова дебiторська заборгованiсть за мiнiмальними лiзинговими платежами.

BapTicTb поточноi дебiторськоТ заборгованостi Товариства за товари, роботи, послуги
станом на З1.12.2019 року становить З95'770 тис. грн., що вiдповiдас даним peccTpiB

аналiтичного та синтетичного облiку.
Сума дебiторськоi заборгованостi за розрахунками з бюджетом станом на З1.1,2.20|9

року становить 8 тис. грн.
!ебiторська заборгованiсть Товариства за виданими авансами станом на 31.12.20|9

року складас 3 906 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть Товариства станом на З 1 .12.20|9 року складас

7 542 тис. грн.
Iнформацiя щодо дебiторськоi заборгованостi розкрита Товариством в Примiтках до

рiчноi фiнансовоi звiтностi.
Станом на 31.12.2019 року iншi оборотнi активи Товариства складають 22| тис. грн.

Грошовi кошти та ix еквiваленти
Залишок грошових коштiв та ix еквiвалентiв станом на 31.12.201'9 року на рахунках

Товариства склав 57 347 тис. грн., що вiдповiдае банкiвським випискам та даним,
вiдображеним в фiнансовiй звiтностi Товариства.

Роз кр ummя iнф oplпa цi'i tцо d о з о бо в'яз лнь
Забезпечення наступних Rитрат i платежiв та цiльове фiнансування

При проведеннi перевiрки було встановлено, що станом на Зl грудIIя 2019 року
поточнi забезпечення становлять 4 486 тис. грн.

Iнших забезпечень наступних витрат i платехriв, а також цiльового фiнансування, на
балансi Товариства станом на 31 грулня 2019 року не облiковуються, що в цiлому вiдповiдае
первинним документам та даним peccTpiB аналiтичного та синтетичного облiку.

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

вiдповiдають вимогам Наказу про облiкову полiтику та вимогам Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку 37 <Забезпечення, yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи>>, який
виданий Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (рмсБо) та
застосовуеться з 0l липня 1999 року (зi змiнами та доповненнями).

!овгостроковi кредити банкiв на балансi Товариства станом на З1.|2.2019 року
облiковуються в cyMi 225 346 тис. грн.

Iншi довгостроковi зобов'язання на балансi Товариства станом на 31 .|2.2019 року не
облiковуються.

15



KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв не облiковуються на балансi Товариства станом на
З1.|2.20119 року, що вiдповiдас даним tIервинних документiв та даним peecTpiB аналiтичного
та синтетичного облiку.

Станом на 3 l грулня 2079 року на бухгалтерських рахунках Товариства облiковусться
поточна кредиторська заборгованiсть за:

. товари, роботи та послуги в cyMi 928 тис. грн.;

. довгостроковими зобов'язаннями в cyMi 407 419 тис. грн.;
о розрахунками з бюджетом в cyMi З22 тис. rрн;
. поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами в cyMi 8 426 тис.

грн.
Станом на З1 грудня 2019 року iншi поточнi зобов'язання Товариство складають 11

512 тис. грн., що в цiлому вiдповiдае даним первинних документiв та даним peccTpiB

ана:liтичного та синтетичного облiку.
Iнформацiя щодо кредиторськоi заборгованостi наведена Товариством в Примiтках до

фiнансовоi звiтностi.

Р оз кр ummя iH ф о рлtл а цii u4о d о ф i н ан с о в uх р езуль mаmiв
.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
Ne 99б.

За результатами аудиторськоi перевiрки встановлено, що данi вiдображенi в журналах -
ордерах та оборотно саJIьдових вiдомостях, наданих аудиторам стосовно доходiв
Товариства за 20l9 piK вiдповiдають первинним документам.

На думку аулиторiв бухгалтерський облiк доходiв Товариства в ycix суттсвих аспектах
ведеться у вiдповiдностi до норм Мiжнародного стандарту фiнансовоТ звiтностi 15 <Дохiд вiд
договорiв з клiснтами>>.

Згiдно даних бухгалтерського облiку та звiтностi величина чистого доходу вiд реалiзацii
продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) Товаристваза201,9 piK склала З]5 502 тис. грн.

Iншi операцiйнi доходи Товаристваза20|9 piK складають З26 876 тис. грн.
Iншi фiнансовi доходи Товариства за 2019 piK складають 54 201. тис. грн.
Iнформачiя щодо доходiв наведена Товариством в Примiтках до фiнансовоi звiтностi.

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

мсБо.
Бухгалтерський облiк витрат Товариства здiйснюеться на пiдставi наступних первинних

документiв: aKTiB виконаних робiт (послуг), накладних, iнших первинних та розрахункових
документiв.

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

журналах-ордерах та оборотно-саJIьдових вiдомостях, наданих аудиторам, в основному
вiдповiдають первинним документам та даним фiнансовоТ звiтностi Товариства за 2019 piK.

Собiвартiсть реа-ltiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) Товариства за piK, що
закiнчився 3 l грулня 2019 року, скл€uIа 369 1 1 1 тис. грн.

Адмiнiстративнi витрати Товариства за 201'9 piK склали 2З 086 тис. грн., витрати на
збут склали 2 707 тис. грн., iншi операцiйнi витрати складають 101 З|4 тис. грн., фiнансовi
витрати склаJIи ]0 249 тис. грн., iншi витрати склали 4б5 тис. грн..

Таким чином, з урахуванням доходiв отриманих та витрат, понесених Товариством за
2019 piK, фiнансовим результатом дiяльностi Товариства став прибуток у розмiрi 189 б47 тис.
грн.

Аулитори вважають, що звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за
2019 piK в ycix суттсвих аспектах повно i достовiрно вiдображае величину i структуру
доходiв та витрат Товариства.
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Ittфорлtацiя do 3Bimy про рух zpoulorax KoulmiB (за пряпttллt меmоdолt).
Iнформацiя про грошовi потоки Товариства надае користувачам фiнансових звiтiв

змогу оцiнити спромохснiсть Товариства генерувати грошовi кошти та ik еквiваленти, а
також оцiнити потреби суб'екта господарювання у використаннi цих грошових потокiв.

Залишок грошових коштiв станом на 31. |2,2019 року на рахунках у банках складас 57

347 тис. грн.
Iнфорлtацiя do Звimу про власнай капimал (злtiнu у власно.uу капimалi)
За даними Ба_гlансу власний капiтал Товариства станом на З 1 грулня 2019 року складае

суму lЗ 946 тис. грн.
BiH складаеться iз статутного капiталу в розмiрi 438 478 тис. грн., додаткового

капiталу в cyMi 26 тис. грн. та суми непокритого збитку в розмiрi 424 558 тис. грн.
LIa лумку аудитора, розмiр та структура власного капiталу вiдображенi у фiнансовiй

звiтностi Товариства станом на 31.12,20|9 року достовiрно.
Розкриття iнформацii про змiни у складi власного капiталу Товариства протягом 2019

року наведено Товариством в Звiтi про власний капiтал вiдповiдно до Мiжнародного
стандарту бухгалтерського облiку 1 <Подання фiнансовоi звiтностi>, який виданий Радою з

Мiхснародних стандартiв бухгчlJIтерського облiку (РМСБО) та застосовуеться з 01 сiчня 2009

року (зi змiнами та доповненнями).

Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли
вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттсвий вплив на фiнансовий
стан:

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

caN{e: Ей-БI Ейч юкрЕйн лIмIтЕД (АВН UKRAINE LIMITED) - Учасник, який володiс
1|,06Оh Статутного капiталу Товариства та СIФУМ ГРУП ЛIМIТЕД (SIFUM GROUP
LIMITED) Учасник, який володiе 88,94Уо Статутного капiталу Товариства, було
затверджено рiшення: у зв'язку з укладанням мiж Компанiсю ЕЙ-БI ЕЙЧ ЮКРЕЙН
ЛIМIТЕД (АВН UKRAINE LIMITED) договору купiвлi-продажу частки у Статутному
капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (АЛЬФА-ЛIЗИНГ YKPAIHA> вiд
28.02.2020 року, змiнити склад учасникiв Товариства з таким перерозподiлом часток у
Статутному капiтатri Товариства та затвердити нову редакцiю Статуту Товариства.

!оговiр купiвлi-продажу частки у Статутному капiталi Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю кАЛЬФА-ЛIЗИНГ УКРАiНА> вiд 28.02 .2020 року було укладено мiж ЕЙ-
БI ЕЙч юкрЕЙн лIмIтЕд (Авн UKRAINE LIMITED) (покупець) та громадянином
Украiни Сметаною Юрiем Васильовичем (Продавець), часка якого становить 0,54Уо
статутного капiталу Товариствз, що складас | З67 117,24 грн. З моменту пiдписання цього
!оговору та Акту приймання-передачi частки право власностi Сметани Ю. В. (Продавця) на
О,54Оh статутного капiтатlу Товариства переходить до ВЙ-Ы ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛIМIТЕД (АВН
UKRAINE LIMITED) (Покупця).

Данi щодо розподiлу статутного капiталу серед Учасникiв Товариства наведено в
Таблицi l0.

Таблиця 10

ль
з/п

Учасники ТоваристЁа Щанi пр,о, lУчrсЁ - кiЁ,,Т,овприства

Частка в
статутномy

капiталi
(%)

1

сIФуN4 груп лIN4IтЕд
(SIF[JN4 GROUP LIN4ITED)

С юр идичноtо особою, створеною
згiдно законодавства Британських
В iргiнських ocTpoBiB,
заресстрована 18.0] .2007 року за
реестрацiйним номером |4198З4,
розташована за адресою: MicTo
Тартола, вул. Трайбент Чамберес,
буд. 146, Британськi Вiргiнськi

3 89 9]з 436,82 8 8,94
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Острови

2

вй_ьl Ейч rокрвйн
лIN4IтЕд (лвн UкRлINЕ
LIMITED)

С rop идичноtо особою, що
заресстрована в Республiцi Kinp
04.1 1.2005 poKlz, юридична адреса:
Теrrд iстокл i-Щерв i, 5, Елен ioH
Бiлдi нг,2-й поверх, ПС 1 066,
Нiкосiя Кiпр

48 5 04 454,40 1 1,06

ВСъоГо: 438 4,77 891 ,22 100,00

Зага:tьними Зборами учасникiв Товариства (Протокол Jф 28102 вiд28.02.2020 року), а
саме: вй_ы вйч юкрвйн лrмIтЕД (АВН UKRAINE LIMITED) - Учасник, який володiс
l|,06Yo Статутного капiта-пу Товариства та СIФУМ ГРУП ЛIМIТЕД (SIFUM GROUP
LIMITED) Учасник, який володiе 88,94О^ Статутного капiталу Товариства, було
затверджено рiшення про наступне:

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

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

Вiдповiдно до Договору купiвлi-продажу частки в статутному капiталi Товариства з

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

Одночасно iз пiдписанням цього Акту, СIФУМ ГРУП ЛIМIТЕД (SIFUM GROUP
LIMITED) (Пролавечь) виходить iз складу Учасникiв Товариства та його участь в Товариствi
припинясться в зв'язку з вiдчуженням частки в Статутному капiталi Товариства, а ЕЙ-БI
ЕЙч юкрЕЙн лмIтЕд (Авн UKRAINE LIMITED) (Покупеuь) стае единим Учасником
Товариства в зв'язку з набуттям частки в Статутному капiталi Товариства номiнальною
вартiстю З89 9'7З 4З6,82 грн., що скJIадас 88,94Уо Статутного капiталу Товариства.

Рiшенням Сдиного Учасника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (АЛЪФА-
лIзинг укрАiнА)), а саме ЕЙ-БI ЕЙч юкрвЙн лIмIтЕд (Авн UKRAINE LIMITED),
було прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства на
75 000 000,00 гривень (Рiшення без номеру вiд2З.OЗ.2020 року).

Вiдповiдно до до даних Сдиного державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприсмцiв та громадських формувань розмiр Статутного капiталу Товариства становить
5|З 477 891,22 грн.

Ей-БI Ейч юкрЕйн лIмIтЕд (Авн UKRAINE LIMITED) було внесено в

Статутний капiтал Товариства додатковий вклад у розмiрi 75 000 000,00 грн. ,Щодатковий
вклад був внесений на рахунок отримувача UA 43 30034б 0000026509016207804 в АТ
кАльфа-Банк> у м. Киевi (платiжне доручення Nч 79 вiд 30.0З,2020 року на суму
75 000 000,00 грн.),

Рiшеннями ЛЪЛ} 23A109-20,2ЗВ109-20, 23С109-20 €диного учасника Товариства з

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

Вiдповiдно до Рiшення ЛГs 2ЗЛ109-20 вiд 2З.09.2020 Сдиного rIасника Товариства з

обме>ltеною вiдповiдальнiстю кАльфа-лiзинг Украiнa> (код за еДРПОУ З39422З2) про
емiсiю облiгацiй Товариства cepii д, а саме: вЙ-ы ЕЙЧ ЮкРвЙн лIмIТЕД - компанiя, що
заре€стрована в Республiцi Кiпр 04 листопада 2005 року, розташована за адресою:
Темiстоклi-.Щервi,5, Еленiон Бiлдiнг,2-ий поверх, ПС 1066, Нiкосiя, Кiпр, в особi Ti
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!иректорiв Нiколетти Палтайан та Катерiни Франгоулi, - учасник, який волОдiс l00%
Статутного капiта_rrу Товариства станом на 2З вересня 2020 року, вирiшив здiйснити eMicilo
облiгацiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю <Альфа-лiзинг УкраТна> cepii А без

здiйснення публiчноТ 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 l00 000 000 (сто мiльйонiв) гривень з датою почаТкУ

розмiщення облiгацiй 0|.|2.2020 року та датою закiнчення розмiщення облiгацiй25.0|.202l
РокУ, з датоЮ початкУ погашення облiгацiй 25,||.2025 року та датою закiнчення погашення
облiгацiй 25.12.2025 року.

Вiдповiдно до Рiшення Ns 2ЗВ109-20 вiд 2З.09.2020 Сдиного учасника Товариства З

обмеженою вiдповiда_гlьнiстю <Альфа-лiзинг Украiна> (кол |а €ДРПОУ ЗЗ9422З2) ПРО

eMicilo облiгацiй Товариства cepii В, а саме: Ей-БI ЕйЧ 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 iT

!иректорiв Нiколетти Палтайан та Катерiни Франгоулi, - учасник, який володiе l00%
Статутного капiталу Товариства станом на 2З вересня 2020 року, вирiшив здiйснити емiсiю
облiгацiй Товариства з обмеженою вiдповiда_пьнiстю кАльфа-лiзинг Украiнa> cepii В без

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

розмiщення облiгацiй 0\.02.2021 року та датою закiнчення розмiщення облiгацiй 25,03.2021

року, з датою початку погашенЕя облiгацiй 26.01.2026 року та датою закiнчення погашення
облiгацiй 25,02.2026 року.

Вiдповiдно до Рiшення Jф 2ЗС109-20 ьiд 2З.09.2020 €диного учасника Товариства з

обмех<еною вiдповiдальнiстю <Альфа-лiзинг УкраТна> (кол ззr €ДРПОУ ЗЗ9422З2) Про

емiсiю облiгацiй Товариства серii С, а саме: Ей-БI ЕйЧ ЮКРЕИН ЛIМIТЕД - компанiя, що
заресстрована в Республiцi Кiпр 04 листопада 2005 року, розташована за адресою:
Темiстоклi-Щервi, 5, Еленiон Бiлдiнг, 2-ий поверх, ПС i066, Нiкосiя, Кiпр, в особi iT

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

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

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

розмiщення облiгацiй 01.04.2021 року та датою закiнчення розмiщення облiгацiй25.05.202l
рок}, з датою початку погашення облiгацiй 26,0З.2026 року та датою закiнчення погашення
облiгацiй 25,04.2026 року.

Розмiр власного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю (АЛЬФА-
ЛЗИНГ УКРАiНА) станом на дату прийняття рiшень про емiсiю облiгацiй, а саме, станом
на2З.09.2020 року становить l09 059 тис. грн.

Iнформацiя про пов'язаних осiб
Вiдповiдно до вимог МСБО 24 <Розкриття iнформацii про зв'язанi сторони) та МСА

550 кПов'язанi сторони) ми звертались до управлiнського персоналу iз запитом щодо
надання списку пов'язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру операцiй з ними.

Згiдно МСФЗ, пов'язаними сторонами вважаються: пiдприемства, що знаходяться пiд
контролем або значним впливом iнших осiб; пiдприемства або фiзичнi особи, що прямо або
опосередковано здiйснюють контроль Товариством або сутт€во впливають на Його

дiяльнiсть, а також близькi члени родини такоТ фiзичноТ особи.
Оцiнка можливоТ наявностi проведення операцiй з пов'язаними сторонами

проводиться Товариством в кожному фiнансовому роцi за допомогою аналiзу балансу
вiдповiдноi пов'язаноi сторони та стану ринку, на якому така сторона веде дiяльнiсть.

Операцiй з пов'язаними сторонами, що виходять за межi нормальноi дiяльностi, не
встановлено.
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В процесi перевiрки фiнансовоТ звiтностi Товариства, в iнформацii щодо перелiку
пов'язаних осiб та операцiй з такими особа:r,tи невiдповiдностей не встановлено.

Iнформацiя щодо пов'язаних осiб наведена Товариством в Примiтках до фiнансовоi
звiтностi.

Iнформачiю про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв таlабо зобов'язань,
ймовiрнiсть визIlання яких на балансi с достатньо високою, пiд час перевiрки не
виявлено.

Ймовiрнiсть визнання на балансi Товариства непередбачених активiв таlабо
зобов'язань дуже низька.

Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттсво
вплинути Ira дiяльнiсть юридичноi особи у майбутньому та оцiнку ступеня ikнього
впливу, зокрема про склад i структуру фiнансових iнвестицiй, зi слiв управлiнського
персоналу вiдсутня; фiнансовi iнвестицii вiдсутнi.

Iдентифiкацii та оцiнки аудитором ризикiв сутт€вого викривлення фiнансовоТ
звiтностi внаслiлок шrахрайства

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаноi з ними дiяльностi для
отримання розумiння суб'скта господарювання та його середовища, включаючи його
внутрiшнiй контроль, як цього вимагае МСА З15 <Iдентифiкацiя та оцiнювання ризикiв
суттсвого викривлення через розумiння суб'скта господарювання i його середовища)), нами
були виконанi процедури необхiднi для отримання iнформацii, яка використовувалася пiд час
iдентифiкацii ризикiв суттсвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА
240 <Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосусться шахрайства, при аулитi фiнансовоi
звiтностi>. Нами були поданi запити до управлiнського персонаJIу та iнших прачiвникiв
Товариства, якi на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти
при iдентифiкацii ризикiв суттевого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Нами
виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по cyTi з використанням деталiзованих даних,
спостере}кення та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'скта
господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та
спосiб фiнансування, облiкову полiтику, uiлi та стратегii i пов'язанi з ними бiзнес-ризики,
оцiнки та огляди фiнансових результатiв.

Ми не отримчrли доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що

фiнансова звiтнiсть мiстить суттеве викривлення внаслiдок шахрайства.

Аналiз фiнансового стану Товар.иства з обмеженою вiдповiдальнiстю (АЛЬФА-ЛIЗИНГ
YKPAIHA, (код €ДРПОУ 3З9422З2)

Ана,riз фiнансового стану Товариства проведено на пiдставi даних Балансу (Звiту про

фiнансовий стан) станом на 31 грулня 2018 року та станом на З1 грудня 20l9 року, Звiту про

фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за20|8 piK та за 2019 piK.
На пiдставi даних фiнансовоТ звiтностi Товариства аудиторами були розрахованi oKpeMi

фiнансовi показники, якi наведенi в Таблицi l1.
Таблиця 11

Показник Ф il П ЙУП u..,..Ё.Оз.Ё НХУН Кt.:
ctra]rIiO.M'....:}I;a

3..illlllllIlltlX2,0'.ill8
: : :: 1 

.] :,,'|: l,:, ',..

i':'., ,,POI(t, ,

Коеф iцiснт лiквiдностi
Ф1 (р1160+р1165) lФ1 (р1695-

р 1665-р 1бб0)
0,1 4209 0,1 3

Коефiцiент абсолютноТ
лiквiдностi

Ф1 р1 1 65 l Ф1 р1695 0,1 4209 0,13
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Коефiцiснт покриття
Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1695-

р 16б5-р 1660)
0,4|294 1,09

Коефiцiснт загапьноi
лiквiдностi

Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1595-

р 1 5 20-р|525 + р I695-p 1 665-

р 1 660)
0,09б86 0,7 |

Коефiцiснт фiнансовоТ
cTi й KocTi (плато спроможно cTi,
aBToHoMiT)

Ф1 pI495 / Ф1 р1300 -7 ,448 5 5 0,02

Коеф iцiснт спiввiдношення
залученого i власного
капiталу (коефiцiснт
фiнансового ризику;
фiнансуваI{ня)

Ф1 (р1595+р1695) / Ф1 р1495 1,13 425 4],21

Чистий оборотний капiтал
(тис. грн.)

Ф1 (р1195-р1170) - Ф1 (р1695-
р 16б5-р 1660)

_85 з 68 з7227,00

Коеф iцiснт рентабельностi
активiв

Ф2 р2465 / Ф1 (р. 1300 (гр..3) +

р. 1300 (гр .. 4))l2
-0,00б44 0,1з

Коефiцiент фiнансовоi
стабiльностi

Ф1 р1495 / Ф1 (р1595-р1520-

р1 525 + р 1695-р I665-p1 бб0)
-0,8 8 1 64 0,02

Коефiцiснт забезпеченостi
власниN4и оборотними
засобапци

Ф1 (р.1 495-р1095) / р1 195 -9,з2463 -0,41

На думку аудиторiв, фiнансовий стан Товариства е задовiльним.

Iншi елелtенmu
OcHoBHi BidoMocmi про ауdumорську фiр,rtу mа yJvoBu dozoBopy на провеdення пуdumу

OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiр*у наведенi в Таблицi 12.

Таблиця 12

лlь

шlп
Показник

1

Повне найN4енування та
iдентифiкацiйний код юридичноi
особи

Товариство з обмеженою вiдповiдалънiстю
кАулиторська фiрма кIмона-Аудит)), 2З 50027 7

2

Номер та дата Свiдоцтва про
включення до Ресстру
аудиторських фiрrп та аудиторiв,
виданого АПУ

Свiдоцтво АулиторсъкоI палIати
Украiни про те, що суб'скт
аудиторсъкоi дiялъностi пройшов
зовнiшню перевiрпу системи
контролю якост t ау tиторських
послуг, створеноi вiдповiдно до

Свiдоцтво Jф 0791, видано рiшенням
Аулиторськоi паJIати Украiни вiд
26.0 1.2001 року Jф 98, продов}кено рiшенням
Ауд"торськоi п€Lпати УкраТни вiд
24.09.201 5 року, Jф 3 |5lЗ

Номер бланку Jф075 1, затверд>ttене Рiшенням
АПУ вiд 25.01.2018 року J\b3 54lЗ
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стандартiв аудиту, норм
rrрофесiйноi етики та законодавчих
i нормативних вимог, що
регулюютъ аудиторсъку дiялънiсть

Номер, серiя , дата видачi свiдоцтво
про внесення до ресстру
аудиторсъких фiрr, якi мохtуть
прово дити аудиторськi перевiрки
професiйних учасникiв ринку
цiнних паперiв, видане FIКI]ПФР

Номер ресстрацii в PeccTpi
аудиторiв та суб' cKTiB аудиторськоI
дiяльностi

Iата включення вlдоNлостей до
роздiлу Ресстру

J\b 3 T513 до 24.09 .2020 року;
Ресстрацiйний номер Свiдоцтва: З4| вiд
25 .0 1 .20Iб року (Серiя та номер Свiдоцтва П
000З41), свiдоцтво дiйсне до 24.09.2020 року

07 9 I Роздiл <<Суб' скти ау диторськоi дiяльностi,
якi мають право проводити обов'язковий ауди,г

ф iHaHcoBoT звiтностi >>

13.12.20 1 8

1J

Генеральний директор, серiя,
}{о1\4ер, лата видачi Сертифiката
аудитора, виданого АПУ

Величко Олъга Володимирiвна
сертифiкат аудитора серiя А }Г9 000 5|82,
виданий рiшенням АулиторськоТ палати
УкраТни Jф 109 вiд 2З.04.2002 року,
продовжений рiшенням JфЗ 5612 вiд 29.03.201 8

року
4 Аулитор, який проводив

аудиторсъку перевiрку, серiя,
номер, дата видачi Сертифiката
аудитор&, виданого АПУ

Iвансъка Таiсiя Василiвна,
сертифiкат аудитора серiя А }Г9 00686 ]

виданий рiшенням АулиторсъкоТ n-ur"
УкраIни Jф 244lЗ вiд 22.|2.20 1 1 року,
продовжений рiшенням Аулиторськоi паIIати
УкраIни ]ф ЗЗ4l2 вiд 01 . |2.2016 року до
22.|2.202| року

5 VIiсцезнаходх(ення: 01030, м. КиТв, вул.Пирогова,2lЗ7
6 Фактичне мiсце розташування 02140, м. Киiв, проспект IVI. Бажан&, 26, оф.95
7 Телефон/ факс 044 565-77 -22, 565-99-99
8 E-mail mаilr (d,i m о na- aud i t . u а

9 Веб-сайт www.imona-audit.ua

OcHoBHi вiдомостi про умови договору на проведення аудиry фiнансовоi
звiтностi:

Згiдно з .Щоговором }lЪ 02-Il04 вiд 02 квiтня 2020 року про проведення аудиту
(аулиторськоi перевiрки) ТОВ кАулиторська фiрма <IMoHa - Аудит>, що дiе на пiдставi
Свiдоцтва J\b 0791, видано рiшенням Аудиторськоi палати Украiни вiд 26.01.2001 року J\Ъ 98,
подов}кено рiшенням аудиторськоТ палати Украiни вiд 24.09.201,5 року, J\Ъ 315/З до
24.092020 року; свiдоцтво про внесення до реестру аудиторських фiр*, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, видане
НКЦПФР N9 З15/З до24.09,2020 року; Ресстрацiйний номер Свiдоцтва: З41 вiд 25.01,2016

року (Серiя та номер Свiдоцтва П 00034l), свiдоцтво дiйсне до 24.09.2020 року, Свiдоцтво
АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi (Рiшення АПУ вiд 25.01.2018 року J\Ъ354l3,
чинне до З|.12.202З року), провело незалежну аудиторську перевiрку первинних та

установчих документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв Товариства з

обмеженою вiдповiдальнiстю (АЛЬФА-ЛIЗИНГ УКРДIНД>> у складi: Балансу (Звiту про
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фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про
сукупний дохiд) за 2019 piK, Звiту про рух грошових коштiв за 2019 piK, Звiту про власний
капiтал за 2019 piK i Примiток до фiнансовоТ звiтностi за 2019 piK на предмет повноти,

достовiрностi тавiдповiдностi чинномузаконодавству i встановленим нормативам.

,,l'Д):, '" '',"',,,

'' 
У,/ iL cl IBaHcbKa т.в.

серiя А J\b 006Sбl, виданий рiшенням Аудиторсьkоi палати Украiни
1 року, продовжений рiшенням Аудиторськоi,лt'аlяти УкраiЪи Ns ЗЗ4l2
22,12.202l року) ' ',:i,"''

Аулитор
(сертифiкат аудитора
Jф 244lЗ вiд 22]2201
вiд 01 . |2.20 1б року до

Генеральний директор i,. - Величко О. В.

(сертифiкат аудитора серiя А Ns 0005182, виданий рiшенням Аудиторськоi паJIати УкраiЪи NЪ

109 вiд 2З.04.2002 року, продовжений рiшенням ]\Ъ356/2 вiд 29.0З.2018 року чинний до
2З.04.2022 року)

Щата складання Звiту незале}кного аудитора: 23 вересня 2020 року

2з



Дода,гок l

до Нацiонал ьно го поло)кен ня ( станларту) бухгал,герськог,tt

облiку
I "Загальнi вишлоги ло cPiHaHcoBoT звiтнсlстi"

,Щата (piK, мiсяць, число)

lli:ttplcltcTBo ТOВАРИСТВО З ОБМЕЖЕt{ОIО ВIЛПОВIДАЛЬНlСТЮ 'АЛЬФА-ЛlЗИНГ YKPAIHA'" за С[РПОУ
-['ерrrторiя 

YKpai'Ha за коАтуу
за копФг
за КВЕд

О р г а н i з а Lii t"t н t,t - tl 1l а во в а фор N,l а го с l I одар ю ва l-t н я товариство з обмеженою вiдповiдальнiс,г}о

В tl-t eKtlHclrl i.t tt tlt ;Ilяjl ьнос,гi

('elle.rH я Ki.-r bKicTb гtllttt-ti Btl икi в 
l 55

\:ileca. ге,,lеtРtlн YKpaiHa, 042l0, пlicTo Киiв, Проспект ГероТв С,гшriнграду, будинсlк 25 Б

Одltншця вилliру: тис. грн, без десяткового знака (oкpiм роздiлу lV Звiту про фrнансовi результати (Звiry про сукупний лохiл) (форма N 2), грошовi
покаЗники якого наволяться в гривнях з копlйкаN,tи)

Ск-,lадено (зробити позначку "u" у вiдповiднiй клiтинцi):
за полоil(ення]\tи (сr,анлартами) бухгалr-ерського облiку
зit плliltнародними сl,андарта]\,|и (liHaHcoBoi звiтгrостi

Ба.паlrс ( 3Bir, про фirlаIIсовIIli стан)
на 3l грулllя 20 19 р.

Форшла N I

tDiнансовий лiзиtlг

Акти в
Код

рядка

на початок
звiтного
перiоду

FIа кiнець

звiтгlого
перiоду

l 2 _,) 4

I. I{еоборотtli активи
[{ е irr атерi;t-п btl i акт,и ви l 000 2з 984

IlepBicHa BapТicTb 00l 750 l 853
накоп tl L|etla аNlор"гизацlя 002 127 869

[{езаверr]]еtll капlталь}Il lliBecтиttii 005
()crroBtll ,]асобt.| 0I0 1244 40з0

l]epBlcHa tsартlс-гь 0ll 2079 6] 51
JHOc 0l2 835 2127

IH весr,trцiй на нер)/хопl icTb 0l5
Пь,рвtсна BapTicTb iнвестицiЙноТ HepyxoMocTi 0lб
З нос i н вес,гlt цi й Hoi tlерухо]\1оt],г 0l7

Довr ocTpoK()Bi бiолсtгiч н i акти Blt 020
I-IepB i с на BapTicTb довгостро ко вих бiологi ч н tlx акти в i в 02l
Накоп ll чена аNlорт}l,]ацiя довгострокових б iологi ч н их акти Bi в 022

fiовгостроковi фiнансовr iнвестицir:
якi об,riков\,ються ,]а N.{етодо1\,t участi в капiтаrлi iнших пiдприсмств

l 030

irrшi t|liHaHcoBi tнвестllцtТ 0з5

fi о в гостро ко ва lеб iTopc ь ка :забор гtl Batl i сть 040 |2о61 20 l 537
[3 i^tcTpo.tell l гtодаiтков i atKTtt ви 045

Гулвiл 050
Вiлстрtl.1ен i аквilзицiГл tt i витраr,tt 060
За;t tt tlloк ко tlr,гi в у L(eHTpaJ] iзован и х страхов и х резер B1-I их rЬо ндах 065

I нuri необороr,tli ак,гивлt 090
l,iц9!!дрt1,1л i"l I tl пr I 095 l3334 20655 l

II. Оборtl,гlli активи
Заttасlл l l00 94 l 040
Виробничi загtасll l0l 69 285
Незавер шене вироб н и цтво l02
Готова пролукчiя l03
ToBapll l04 25 755
[lсl,гtlч н i б iолtll,i ч н r LIK,г14 ви ll0
figцgз l l,г l l гl ерестраху ва} l Fl я l15
Векселi одержанi l20

Щебiторська заборгованtсть за продукцilо. товари, роботи, послуги l25 3209 l з95770
!ебiторська заборгован icTb за розрахугiка]\{и

:}а виданими авансами I l30 l33 з906
] оtOд)I(е,го]\4 l35 323 8

)Jol\.{y ч14слi ,з податц/ на прибутсlк l36 1

/{ебiторська заборговаt]iсть ,за 
розрахункаN{}l 

,] Liараховаl{их дс-lхсlдiв l40 67
Дебiтсlрська заборгованiсть за poзpaxyl{Ka]\,ttt iз внутрiшгriх розрахункiв l45
I нша поточ на дебiторська :заборгованiсть l55 65 l5 ]542
Пото.tн r фr HaHcoBi iнвестttцiТ l60
Грtlшi т-а i'x еttвiвалент1.1 l65 20662 51з41
I-сlгiвка l66
I)axl,гtKtt в баtltках l67 20662 51з41
Вrr,гратll rrаlЦl,тн ix перiолi в l70
LlacTKa rlерес l,paxoBllKa у cTpaxoB}.lx ре:]ервах l80
Ittttrt tl[ltlpoTH l aKT}l Btl l90 162 221
}'cbtll-() }а розriлопr Il l95 60047 465834

lII. IIеоборотнi aKT,llBlt, уl,рIrNlуваlliд.ilя Ilродажу, l,а груIIи влlбуття 200
Ба.,tаtlс 300 7338 I б72385

ty

l

l

1

l

l

п

l

l



На кrнець

звtтного
перlолу

Пасив
на початок

звiтного
перiолу

I. Власний капiтал
ваний (пайовий) капiтал 438478

Внески до незаресстрованого статутного капlтал

капiтал у дооцiнках
Додатковий капlтал

Емiсiйнийдохiд
Накопиченi Kypcoвt рlзницl
ре:зервний капiтал
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток -55 1666 -424558

неоплачений капiтал
вилу.tений капlтал
Iншr пе:}еDви

Усього за ]tоздiлом l -546582 1 391б

Вlдст

II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
ченl податковi зобов'язання

пенсiйнi зобов'язання

!овгостроковi кредити банкiв 414548 225з46
I н шi довгостроковi зобов'язання

fJовгостроковi забезпечен ня

Щовгостроковl забезпечення витрат персонал

IJiльове фiнансування
Благодiйна допоN,Iога
CTpaxoBt
I нвести цi йнi контракти
Призовий dlонд
Резерв на виплату д)I(ек-пот
Усього за роздiлом II 47 4548

[II. Поточнi зобов'язання i забезпечення
KocTpoKoBi кtlедити банкi в

векселi виданi
Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгострокови м и зобов'язан ня м и 407419

и, послуги
озрахунками з бюджетом

\/ тоIиу числi з податку на прибуток
о:]Dахунками зi хчвання
озрахуLiками з оплати працi

Поточна кредиторська заборгованlсть за одерх(аними авансами

Поточна кредиторська заборгованlсть за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованtсть iз внутрiшнiх розрахункiв
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дlяльнlстю
поточнt забезпечення

Лоходи плайбутн ix перiодiв
Вiдстроченi комiсiйнi доходи вiл перестраховикlв
IHLrlr поточнi зобов'язання l 44565 ll5l2
}'сього за роздiлом III t454l5
lV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами,

имуваtlипtи для прода}t(у, та групами вшбуття
V. LIиста BaltTicTb активiв недер}t(авного пенсiйного фо
Балаttс 7338 l

Керiвник

Головниt"t бухгалтер

l;;*"rr.r* 
порядк\,. встановленолt\, центра(ьниг\l органоýI

BtttcoHaB.loi в.]адtl. шо реа-liзr,с дер)l(авн\, по.,liтикr, r, c{lepi статистикrt

власова Лариса Фед iBHa

fliленко Юлiя Сергiiвна
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fiaтa (piK, мiсяць, число)

вIлповIллльнIстIо "лльФл- 
за слрпоу

(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 2019 piK

Форма N 2

I. ФIНЛНСОВI РЕЗУЛЬТЛТИ

Код за ДКУД

С'таття
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiч ний
перiсlл

попереднього

року

l 2 a
J 4

Llисr,ий ;ttlхiд в д реаJIi:заItiТ прол},кцiТ (товарiв, робiт. послуг) 2000 з7 5502 з78l9
Ч иcтi зароблен cTpaxoBi прем ii 2010

Собiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ (ToBapiB, робiт" послуг) 205 0 ( 3691ll ) (7034)
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 207 0

Валовий:
прибуток 2090

639l 30785

зоиl,ок 2095 ( ) ( )

Дох д (витрати) в д зN,Iiни у резервах довгострокових зобов'язань 2l05
Дох д (ви,грати ) в д з]чlirrи iнших страхових резервiв 2l l0
Iнш оIlерацiйнi доходи 2120 з2687 6 l l 8287

/[tlхiд вiд зrriни Bapтocтi актиtзiв" якi оLtiнкlютьсrl за справедливою BapTicTK) 2l2l

lохiд вiд первiсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогосполарськоТ
п ролуrсu iT

2122

Адмiн iс,грати вrr i витрати 2l з0 ( 2з086 ) ( 894l )

Ви,грати на збут, 2l50 ( 2707 ) ( 26 )

Iншi огlерацiйнi tsитрати 2l 80 ( 101314 ) ( 10136з )

витрат вiд зпtiни

вартiс,гю
BapTocTi ак,гивiв, яrсi оцiнюються за справедливою 2l8l

Витрат вiд гrервiсного визFIан[Iя бiолtогiчних активiв iсiльськогосполарськоТ
ll рсlдукц iT

2l82

Фiнансовий результат вiд операчiйноi дiяльностi:
п ри бу,то к 2190

206 l 60 з87 42

зб и ток 2\95 ( ) ( )

/{ох д вiл r,час,гi в капiталi 2200
Iнш c|liHaHctlBi JlохOди 2220 54201 2257

Illш дохоли 2240 l26з

l1ox д вiд благодiйнот допомоги 224|
ФirraHcoBi витра,ги 225о ( 70249 ) ( 50009 )

В,грати вiд 1,частi в капi,галi 2255 ( ) ( )

Iltшl i вит,раr,и 227 0 (465) ( 1858 )

ГIриб1,ток (збиток1 вiл впливу iнфляцiТ на MoHeTapHi стат,гi 227 5

Фiнансовий результат до оподаткуваtIня:
прибt,,t,(lк 2290

|89647

Jt) и,г(.) к 2295 ( ) ( 9605 )

Bll tраr,и (-rохiд) з Il0датк) на прибуr,ок 2з 00

Прrrбr тoK (збиток) вiд припиненоТ дiяльнс-lстi t,tiсля оподатку-вання 23 05
LI ltcTltГ, фiнансовий результат:

IIрtlбr,гок 2з50
l89647

]otiTOK 2з55 ( ) ( 9605 )

l,

I

ll



Стаття
Код

рядка

за звiтний
перitlл

за аналогiчний
перiод

попереднього

року
l 2 1

J 4

Дооц r-l ка (уu нка) необоротних активiв 2400

fiооЦ н ка (уч нка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405

Накопиченi KypcoBi рiзницi 2410

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприсмств 241 5

Iнший сукупний дохiд 2445

Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450
Податок на гlрибуток9 пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455

lнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 l89647 -9605

II. сукупниЙ дохtд

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦlЙНИХ ВИТРАТ

Iv. розрАхунок поклзникlв приБутковостI лкцIЙ

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

поп ередн ього

року
1 2 1

J 4

Ма,герiальнi затрати 2500 662 412

Витрати на оплату прачi 2505 l3032 47 80

Вiлрахування на соцiальнi заходи 25l0 l 869 924

Амортизацiя 2515 бз9 521

Iншi операцiйнi витрати 2520 10lзl5 1024зб

Разом 2550 l1,7 5l7 1 09073

Назва cTaTTi
Код

рядка

за звiтн и й

перitlд

За ан алtlгiLl н ll ["J

ll ер itlд

поIlере.l}i bOI,()

ро к)

l 2
.)
J 4

Серелньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2610
Скоригован ий чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 261 5

Дивiденди на одну просту акцiю 2650

KepiBH и к

[-оловн и й бухгалтер

Власс-lва Лариса Федорi вна

лiден ко К)лiя Сергiтвна

:!



I-I iлпр ис \,1 ство ;З?#ý;.Тff: 
М Е}КЕНО Ю

Щата (pin, мiсяць, число)

вIдповIллльнIстю "АльФл_ 
за сщрпоу

( найtп,tенування)

Звiт про рух грошових коштiв (за пряNIим методом)

за 2019 piK

Форма N 3 Кол за ЩКУЩ

Стаття
Код

рядка
За звiтний перiол

За аналогiч ний перiол
попереднього року

l 2 J 4

I. Рух коштiв у результатi операцiйноi дiяльностi
надходження вiд:

Реа,лiзацiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт., послуг) 3 000 261919 59565

Повернення податк в i зборiв з 005

у то\{\, LIllcлi податку на додану вар,гiсть з 006

Цiл ьового фiнансування 30l0 2]
[-iадход/\ення вiл отр1.1]\4ання субсидiй, дотацiй 30l1
Надход/hення aBaнciB вiд покупцiв i замовникiв 3015 1 lбз5l 790
Н адходiке н ня в iд гtо вер не н ня аванс iB 3 020 514
надход/hення вiд вiдсоткlв за залишками коштlв на поточних

рах}/н ках
3025

l43 l
надходження в л боржникiв неустойки (штрафiв., пенi) 3035 4з52 107 6

*iадходження в д операцiйноТ оренди 3 040

1-Iадхоitження вiл отримання роялтi., авторських винагород 3 045

надход}кення вiд страхових премiй 3 050

Надходження фiнансових установ вiд повернення позик 3055

I н Lш i надходжен ня з 095 691 5 |902
Витра.Iання на оплату:
'Говарiв (робiт, послуг) 3 l00 ( 4|8125 4|45 )

Прачi з l05 ( 10493 ) ( 4054 )

В iлрахувань на соцiальнi заходи зll0 ( 1847 ) ( 9з1 )

Зобов'язань з tlодаткiв iзборiв 31l5 ( 8938 ) ( 1826 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 31lб ( 251 ) ( )

[Зrrl,рачання на оплату зобов'язань з податку на додану
BapTicTb

з||7 ( 284 ) ( 1408 )

Вит,ра.Iання на оплату зобов'язань з iнших пода,гкiв iзборiв зl l8 ( 8з97 ) ( 4l8 )

Витрачання на оплату aBaHciB 3 lз5 ( ) ( )

Витрачання на оплату повернення aBaHciB 3 l40 ( 2зб ) ( )

В лtтра.lання на оплату цiльових BHecKiB 3 145 ( ) ( )

В1,1тра.{ання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150
( ) ( 2482 )

В lrтрачання фiнансових установ на надання позик з l55 ( ) ( )

Iншi вllтрачання 3 l90 ( 6099 ) ( 4l2 )

LIltс,гltй р\,х коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi з l95 _56 l40 50908

I I. Р},* кошlтiв у результатi iнвестl1цil"лноТ дiяльностi
Н адхо.f /hе н ня в iл реал iзацiТ:

фiнансових iнвестицiй 3 200 65збз
необоротних активiв з205

Надходження вiл отриманих:

l"



вiдсоткiв з2|5 l092
ди в iде ндiв з220

Надходження в д деривативiв з225

надходження в д погашення позик з2з0

Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприемства та iншоТ

господарськоТ одиницi
з2з5

[ншi надход}кення з250
витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй з255 ( ) ( 3 4984 )

необоротних активiв 3260 ( ) ( )

В и плати за деривативаI\4 и з21 0 ( ) ( )

Витрачання на надання позик з21 5 ( ) ( )

Витрачання на придбання дочiрнього пiдприемства та lншоТ

господарськоТ одиницi
3280

( ) ( )

Iнш i платежi з290 ( ) ( )

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноi дiяльностi 3295 1092 30379

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоIдiяльностi
надходження вiд:

Власного капiталу 3300 з2124
Отримання позик 3305 257 017

Надходхtення вiд продажу частки в дочiрнъоплу пiдприемствi 33 10

Iншi надходження з 340 241

Витрачання на:

Викуп власних акцiй зз45 ( ) ( )

погашення позик 3350 ( l 9з99l ) ( 80468 )

Сплату дивiдендiв зз55 ( ) ( )

Витрачання на сплату вiдсоткiв з360 ( з 0з4з ) ( )

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоТ оренди зз65
( ) ( )

Витрачання на придбання частки в дочiрньоп,rу пiдпри€мствi зз] 0
( ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткаI\4 у дочiрнiх
п iлприсI\4ствах

зз7 5
( ) ( )

Iншi платежi зз90 ( ) ( )

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоТ дiяльностi 3395 65] l4 -80468

l 2 J 4

Чистий рух грошових коштiв за звiтllий перiол 3400 l 0666 8l9
Залишок коштiв на початок року з 405 20662 |8971

Вплив змiни вчLпютних KypciB на залишок коштiв з410 26019 866

Залишок коштiв на кiнець року
- 34l5 57347 20662

Керiвник

Голов ний бухгалтер

Власова Лариса Фелорiвна

Щiленко [Олiя СергiТвна



ГI iдприc\,1cl B,, ];1i?irl-i:,Ё;1ff:"E}KEHO}O

!ата (piK, мiсяць, число)

ВIДПОВIДЛЛЪН IСТЮ "ЛЛЬФЛ_
за €!РПОУ

(гrаt"лменування )

Звiт про власний капiтал

за 2019 piK

Форма N 4 Код за ДКУЛ

С,гirrгя
I{tl;t

ряJI,I(а

Зарес:с,гро-

ваний
кап iTzul

Кап iтa.ll 1,

Jltlоцit-l-

ItAx

Дода,гr<о-

ви й кагl iтал

Резерв-

ний
капir,а-lt

I{ ероз п tl-

дiлен и й

прибуток
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений

кап iтал

Вилу-
чений

кап iтал
Всього

l 2
1
J 4 5 6 7 8 9 l0

Залtl шок
на початок року

4000 5 081 _55l666 _5465 82

Корlrг},вання:
]lrirtrt об;iковоТ
ltt.l.tir llklt

4005

[J lr t rpats. le tl н я

IIо\Iи.-l()к
.l0 l0

Ittшti зrtiгtlл .+090

Скорltгованltй
]а"]ltшок на початок

рок}

4095 5 084 55 l 666 -5465 82

Чистltй прltбчток
( }биток) за звiтнltl-t
перiол

4l00 l 89647 l 89647

lнший сукупнlлй
дохiд за звiтний
перiол

1l l0

Дооцiнка (уцiнка)
необоротних
активiв

4l l l

Дооцiнка (уцiнка)

фi"ансов}lх
iHcTpyпleHTiB

4l 12

Накопрlченi KypcoBi

рiзничi
4l lз

частка iншого
сукупного доходу
асоцiйованих i

спiльних
пiдпри€мств

4l l4

I н ш lr l'r сукуп н ll t"|

дохiд
4l lб

Розllодi"т tl I)l.tбут ку:

В lt п.-l дтtI B.lac}{tl Ka}I

(:llBi:eH:lr)

4200

Сrrря\l\ вання
ltрлtбr-гкr Jo
зtiрессl,р() ва I I () I,0

кап i,гаlrr

-1205

:/



2
,)

J 4 5 6 7 8 9 l0

В iлрахl"ван ня до

резервного капiтал1,
4210 26 26

Cylura чистого
прибутку. напежна до
бЮДжетlz вiдповiднсl

до законодавства
42|5

Сума чистого
прибутку на

створе н н я

спецiал ьн их
(цiльових) r|lонлiв

4220

C),nou чистого
прибутку Hal

MaTepia;rbHe

заохочення

4225

Внески учасникiв:
Внески до капiталу 4240

43зз94 _4з3394

погашен t-tя

зtrборгованостi з

кап iтшlу
4245 433394 433394

Вилучен ня

кап iталу:
Викl,п акцiй (часток)

4260

I Iерепродаж
викуплених акцiй
( часток)

4265

Днl лtовання
вик),плених акцiй
(частсlк)

4270

Вилl,чеIlFIя частки в
кап iтал i

427 5

Змt ен IUеH t{ я

I-I oN4 i н ал ь ноТ BapTocTi

акцi й

42 80

lншli змiни в капiталi 4290 -62539 -625з9

Iншi змiни в капiталi 429 l

Разом змiн у
капiталi

4295 4ззз94 26 l27108 560528

Залишок
на кiнець року

4300 4з847 8 26 -424558 l з 9.1б

Керiвник

[-оловний бухгалтер

Власова Лариса Федорi вна

лiденко [олiя Сергiтвна

'--



п iдп ри€]N,{ств., ;:#i,I;#;'ff]:" 
Е}КЕН ок)

Д.ата (piK, мiсяць, число)

вIдповIллльнtстIо "АльФл 
за слрпоу

( найпленування )

Звiт про власний капiтал

за 2018 piK

Форшла NJ 4 Код за ЛКУЛ

С,гziтгя Всього
Зарессr-ро-

ваний

кап iтa"lt

Кагr iTt,r_,r у
дооцiгl-

ках

Додатко-
вий капiтал

Резерв-
ний

кап iтал

Нерозпо-

лiлени й

гtрибуток
( непокри -

тий зби,гок)

Неопла-
.tений

кап iTa,r

Вилу-
чений

кап iтал

-5з697]
Jал ll шок
на початок року

_54206l

Корltг\,вання:
зrrirta об-tiкtlвот
по.t iTl.,t Klt

Влtправ.,IенI{я

гIо\IttJок

I tt шl i зrt irrlr

Скорllгований

залl.|шок на початок

рок}"

-54206l -5з697 7

Чистий прибуток

{Збиток) за звiтний
перiол

Iнший сукупний
дохiд за звiтнир"l

перiол

Дооцiнка (уцiнка)
н еобо ротн и х

активiв

Дооцillка (уцiнка)

фi"ансових
ilr ст,ру MeHTiB

I н шl ll й с\,ку п н l.t l"l

дtl х iд

Роз п олr i"r п р ll бt,тку :

Г] lr п.rilтll B.-I ас н Il ttt1\I

(-tltBi:eH:lr )

_l2 00

Сгrря\I\ ваIlня

прибr,тк\,Jо
зарессl-рованого

ltttгli,t,ilrу

Накопиченi KypcoBi

рiзн и ui

LlacTKa iншого
сукупного доходу
асоцil"лованих i

спiльних
ltiдllрtrсмств

ii



l 2 '')J 4 5 6 7 8 9 l0
IЗ iлрахуван ня до

резервного капiтал1,
42l0

Сучrа чистого
прибутку. належна д0
бЮДжет1, вiдповiдно

до законодавства
42l5

Сума чистого
прибут,ку на

створен ня

спецi ал ьн их
(lti.гrьових) (lонлiв

4220

Сума чистого
прибутку на

шлаr,ерiальне

заохочення

4225

Внески учасникiв:
внески до капiталу 4240

погашlен ня

заборгованостi з

l<аtп iталу
4245

Вилучен н я

кап iталу:
Викуп акцiй (часток)

4260

Гlерепродаж
викуплених акцiй
( часток)

4265

Д нулюваIl ня

вик),плених акцiй
(час,гок)

42,/0

13и"гrучення частки в

кап iтал i
427 5

зп,tен шен н я

ном iнальноТ вартос,гi

акцi й

42 80

Iншi змiни в капlталl 4290

Iншi змiни в капiталi 429l

Разом змiн у
капiталi

4295 _9605 9б05

Залишок
на кiнець року

4300 5084 _551 666 _5465 82

Керiвник

Головний бухгалтер

Власов а Лариса Федорi вна

Лiденко [Олiя Серг,iТвна

п

г--l



ТОВЛРИСТВО З ОБМЕЖЕНОIО ВIДПОВIДЛЛЬНIСТIО
" ллъФл-лIзинг укрлiнл"

ФIНЛНСОВА ЗВIТНIСТЬ

зл пЕрIод, шIо злкIнчився31 грудня 2019 року

i' |-



,говАрис,гво з оБм Е}кЕною вlдповIдАльнIстlо "АльФА-лIзинг УKPAIHA"

]}lIcT

П I.1T В Е P-l/h Е Il НЯ KEPI B}l И ЦТВА П РО ВIДПОВlДАЛЬН lCTb
,]BIT про Фl}lАttсовIlI;r стлн стАном нА зt грудня 20l9 року
,}BIT про IIрIlБ},ткIл тА зБI{тки тА l}tшI,rI;t сукупt{I,iл:i дохIд зА 20l9 PIK

]tsIт про }\IIIIIt влдсного кдпIтдлу зд PIK, що здкIнчився зl грудня 2019 року
звlт про р},х гроlIIових коштIв зА PIK, L(о зАкIнчився зl грудня 20l9 року
приNllткll до ФlнАнсовоi звlтностI

l, Iн(lорrrачiя про КоNlпанiю

2, Операчiйне середовиu{е Компанii
J, Основа пiдготовки
.l. OcHoBHi положення облiковоi поJIiтикIl

5. Грошовi коIlIти та iх еквiваленти (код рядка l l65)

6. lнша лебiторська заборгованiсть (код рялка l l 3 0, l l 40, l l 5 5)

7, Податки до вiлшкодування та передплати з податкiв (кол рялка l l 35)

8. Запасlл (кол рядка l l00)
9, Iншi оборотнi акr,иви (кtlд рядка l l90)
l0. OcHoBHi засоби (кол рядка l0l0)
l l , I lcпlaTepiarbHi активlt (кол рялка l 000)

I 2, l|ебiгорська заборгованiсть з (liнансового лi:зингу (код рядка l040, l l25)

l 3. Кре:tи горська заборгованiсть (код рядка l б l 5 )

I.1, ABattcrr олержанi (код рядка l635)
l5, Iншi Kopo1цocTpoцoBi зобов'язання та HapaxoBaHi витрати (код рядка l620, l660, l690)

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

l 7. Дохiд Bir реаriзачii ToBapiB, робiт та послуг (код рядка 2000)

l 8. Собiвартiсть реалiзованl.tх ToBapiB, робiт та послуг (кол рялка 2050)

l9, A:rliHicтpaTl,tBHi BllTpaTlr (код рядка 2l30)
20. Вrrтраги на збут (кол рядка 2l50)
2l. IHuri операчiл'rнi доходlr (код рядка 2l20)
]]. IHrui опсрачiirнi BtlTpa,гtl (код рядка 2l80)
2j, Фrнансовr доходlr (код рядка2220)
2-1, Фiнансовi I]итрати (кол рялка 2250)

25, Iншi доходи (код рялка 2240)

26. Iншi витрати (кол рялка 2270)

27. Розрахунки та операчii з пов'язанимлt сторонами

28. Витрати з податку на прибуток

29 Резервrr

З0, Операчiйнi ризики
З l, Управлiння р}lзtiкамlл
32. Гlодii пiсля дати бапансу

3

4

5

6

7

8

8

9

9

20

20

20

20

2|

2l
22

22

2з

23

z4

24

25

25

26

26

26

26

27

21

21

27

z]
28

29

29

30

35

I



:}дявА tIPo вIдI]овI/IАJIьtI IC,I,Ь KEPIBH14 I [твл
шlодо пIдготовItи,гА зАтвЕр}кдЕ[rня ФIнднсовоi звIт[lос],I
зА PlK, шо зАIiIнчився зl грудн я 2019 Polty

l. KcpiBHl,ruTBo нссе вiдповiдальнiсть за пiдго,говку фiнансовоiзвiтностi, якадостовiрно вiлображас фiнансовий стан ТОВ
",\ЛЬФ,{_J]IЗИНГ УКРдтНд" (лалi - Компанiя) станом на 3l грулня 20l9 року, а також результати ii лiяльностi. рух
|,potll()B}l\ коштiв та змirtи в капiталi за 20l9 piK" у вiлповiдностi ло Мiжнаролних стандартiв фiнансовоI звiтностi
(,мсФз").

2, [ [i;r час гti.,lr,о,t,tlвки {liHaHcoBoT звi,гностi Керiвничтво несе вiдповiдальнiсть за:

- нzulежttt.tГl вибiр та застосування облiковоТ по.lti,гики;
_ представ.lення iHrPopMauiT. включно з облiковоlо гlrrлiтикою, у слосiб, який забезпечуе ii'лочiльнiсть, достовiрнiсть.

сп iBcTaBHicTb та зрозумiлiсть;
_ додаткове розкриття iн(lормашiТ у виIIадках, коли дотримання спецiа,тьних вимог МСФЗ с неДостатнiм лля розумiння

корист\вачами впливу конкретних операrriй. iнших подiй та умов на с|liнансовий стан та (liHaHcoBi показники

дiя-,lьностi КомпанiТ;
- здiйснення оцiнки щодо здатностi Компанii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

3, Керiвrrичтво також несе вiдповiда,,tьнiсть за:

_ сl,ворення. впровадження та гriлтримку е(lекr,ивноТта надiйноi системи внутрiшнього контролю;

- веrlення rlаlежноi облiковоi локументаtliт, яка дозволяе у буль-який час продемонструвати та пояснити операшiт

Компанii та розкрити iнформачiю з достатньою точнiстю щодо iT фiнансового стану i яка нада€ керiвниuтву

можливiсть забезпечити вiдповiднiсть (liHaHcoBoi звiтностi Компан ii вимогам МСФЗ;

_ ведеllня облiковоI документашii у вiдповiлностi до законодавства та Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi;

- застос},вання обгруtlтовано доступних захолiв шодо збереження активiв КомпанiТ; та

- вияв.ленIlя i заrrобiгання виIlалкам (liнаltсових зJIовживань та iнших порушень.

+. [{lo t|lirraHcttB1 звiтttiс,t,ь yxBa;leнo вiд iMeHi керiвництва Комrпанii.

['сrlсра,lьний директор
l'() Г] "..\J IЬФА- j I IЗ И t Il 

' УкраТна"

}'Kpal'rra. rt. Klti'B

lб _rlIпня 2020 рок},

Власова Лариса

,;" /



звIт про ФIIlАнсовиt1 стАн стлном нА зt груд[Iя 20l9 року
( в tttttсячах .1lKpal'HcbKLtx ?pLlBeHb, якLцо lte вказаltо iHttte)

AKTI I BI t

о Бо ротн L4 кти ви
I-potLlclBi Ktltш-t,lt тa Тх еквiваленти
I Iо,гочна _rебiторська заборгованiсть з t|li}{ансового лiзингу
I нша дебiт,орська заборгован icTb
ПодаткIl до вiдшкOд},вання та гIередпJIати по податкам

Заllаси
Iншi обороr,rti активи

Всього оборотн}tх активiв
НЕОБОРОТНI АКТИВИ

OctttlBHi засtlби
I-Ierr aTepi a-lr ьн i акти ви

ЛовI,острокова дебiтсlрсьl<а заборгован icтb з r|riнансового

лiзинr-у
Всього необоротних активiв

ВСЪОГО ДКТИВIВ

ВЛЛСНИЙ КЛПIТЛЛ ТЛ ЗОБОВ,ЯЗАННЯ
КО РОТКОСТРО КО В I ЗО БО В,ЯЗД Н НЯ

К реrиторс ь ка заборго Bart i сть
.,\BaHctl ()jIержанi

I t t t ш i l<tlptlтKocl,pol<c-lB i зобо в' я заtI ня та н арахован i I]итрати

I Iоточгlа LIL]CTиIja довгострокових зобов'яЗАнь
Всього поточнIlх зобов'язань
ДО В ГОСТРО КО В I ЗО БО В,ЯЗА Н НЯ

Дов гостроков i пtlзи ков i кошти
Всього довгострокових зобов'язань
в,гL4сниЙ кдпIтдл

C'TaTr тн pt й кап iтал

До:атковий капi,гал
I IерtlзпсlJiлеl-t ий прибу,r-ок

Всього власного капiталу

Прrмiтки

5

l2
6

7

8

9

l0
ll

|2

13

|4

l5
lб

lб

3 l грулня
2019 року

57 з47
з95 770
ll 448

8

l 040
22l

31 грулня
20l8 року

20 662
32 09l

6,1 l5
з2з
94

l62
465 834 60 047

4 030
984

20| 5з,7

| 244
2з

|2 067
206 55l lз 334

672 385 73 381

60
,790

l 44 565

928
8 426

l б 320
401 4l9
433 093 145 415

225 з46 41 4 548
225 346 4,7 4 548

43 8 478
26

(424 558)

5 084

(55l 666)
lз 946 (546 582)

ВСЪОГО ЗОБОВ,ЯЗДНЪ ТА ВЛДСНОГО КДПIТДЛУ 672 385 73 38l



зl]Iт про
( б l1lllL,яLlч-\

прL|Буl-кI4 тА зБитI{и тА IншиЙ сукупнI4Ii дохIд зл 2019 PIK
l,крQI н (,ьк/lJ ,,рLlбе tt L), ЯКlt|о tt е скаэац)_!l Llц

Вир1 чка
Собiвартiс,гь реал iзацiТ

Валовttl"l п1lllбуток

Ддшl i н icTpaT}.l в I{ i витрати
I} итрати н а зб1 т

l ншl i tlгIерitцi йrl i дсlходи
Iнtшi оlrерацiйнi витрати
Збlrто к/п plr буток вiд операцiй ноТ дiял bHocTi

Фiнансовi доходи
Фiнанссlвi витрати
IH шt i дtlхtlди
Iншli витрати
Прибуток до оподаткування

[lСlдатt-lк на прлrбl,ток

Ч истлl й п рибуток/(збиток)

Iнший сукупнийl дохiд

Всього сукуп н ll l"r дохiд

Вiл керiвl,tицтва:

Примiтки

1,7

l8

19

20
2|
22

23

24
25

26

28

20l 9

37 5 502
(369 l l l)

20l8

37 8l9
(7 034)

6 391 30 785

(23 086)
(2 107)

326 876
(l0l з14)

(8 94l )

(26)
ll8287

( l0l 363)
206 160 38 742

54 20l
(7 0 249)

(465 )

2 257
(50 009)

l 26з
( l 858)

l89 647 (9 605)

l89 647 (9 605)

l89 647 (9 605)

l1/.
| , ./-,r, J'

- u',ff,j ё2,g;. -'

по 35. с невiд'с,мtнок) частиною цiсТ (liHaHcoBoT звiтнtlСтi.

\
t



звIт tlPo
( с tltttсячах

змIни вJIдсного кдпlтдлу зд PIK, що здкIнчився зl грудня 20l9 року
|;Kpcli'Hc,bK//-T ?pLtBet-lb, якlцо не вказан() iнulе)

Залиlшок lla l сiчllя 20l8

Чистий прибуток (збиток) за piK

Залишок на l сi.tllя 2019

I] HecKt1 -lo ста1,\,1,tIого кап ir,аrлу

IHttli зrriHtl в t<ttlliTzuli (гrрисдtIання)

Чltст,ltй приб1 ток/(збиток) за piK

За"цllшок на Jl грудня 2019

Статутний
ка п iтал

5 084

Додатковий
кап iтал

Н ероз п од iлен и й

п рибуток/(збиток)

(542 061)

(9 605)

(55l 66б)

(62 539)

|89 647

Всього

(53б 97,1)

(9 605)

5 084

433 394

(546 582)

433 394

(62 5l3)

l 89 647

26

438 4,78 26 (424 558) lз 946

Збiльшlення статутного капiталу КомпанiТ протяI,ом 20l9 року вiлбувалося наступним чином:

30.09.20l9 р. в проuесi реоргаrriзаrriТ шIляхоl\4 присднання ТоВ (УЛК) ЛЕНД-ЛlЗ)) на суму 10 697 200,0 грн.;

20.12.2019 р. на загальнУ cywty 422 691 l09,62 гРн.. в т.ч. негрошовимИ коштамИ шляхоМ внесення права вимоги на суму

389 973 436.82 грн, та грошовими коштами на розрахунковий рахунок в cyMi 32 723 672,80 грн.

В i.r KepiBH и tlTBa:

Власова Jlариса" ,,

Генеральний директор

lIримtiтки. поданi tra cTopiHKax з 8 tlo 35. с невiд'смною частиною цiсТ c|liHaHcoBoT звiтностi.



звtт про рух гроlшових коштlв зл plk, tllo злкtнчився зt грудня 2019 року
( в tttttc,яLlQx llKlэai'rtcъKLLт. Zpt,lqeHb, якLцо не вказано iньuе)

Грошовi потокll вiд операчiйноТ дiяльностi
Надходж(ення вiд:
Реа"liзацiТ прод) KrtiT (ToBapiB, робiт, пtlс.ll},г)

l{iл ьсlвtlгtl c|li HatHc) BaI] ня

I-1а,lхсlдження aвarlciB вiд зашловникiв

[-Iадходжен ня вiд пtlвернення aBatrci в

Надход/кен1-Iя вiд вiдсtl,гкiв за залишками KoLtlTiB на пОточних

рtlх),нках
I Iадхtl_r/hеIJFlя L]ir боржtlикiв (ш,грас|lи. пенi)

I н ttl i tt a:xtlJ/h е tl Ij я

Вlrтрачання на оплату:
ToBapiB (робiт. пос-lIуг)

Праui
Вiлрахl,вання на соцiаJIьнi заходи

Зtlбtlв язань iз llсlдаткiв iзборiв:
Вllтраt.tання на оплат\, зобов'язань з податку на прибуток

BllTpzt.talItIя на оплат1, зобов'язань з податку I-Ia додану BapTicTb

BtlTpai.lLltlIIя tIa оIIлат), зобов'яза}Iь з iIttших податкiв i ЗбОРiВ

I}lrтрач|]}IIlя на оп.,Iат\, поверIIеIIня aBaHciB

В лr,грачан ня HLl оllлатr зобов'rIза}Iь за страховиIчIи l{онтрактаМИ

lншi витрачання
Чистий рух коштiв вiд операцiйноТдiяльностi

Грошовi потоки вiд iнвестtlцiйlноТ дiяльностi
Надходження вiл реалiзацiТ:
Фiнансових iнвестицiй
[-Iадхсlдження вiл отриN,{аних вiдсодкiв
Ви,грачання на придбанняl (liнансових iнвестицiй
Чистий рух коштiв вiд iшвестицiйноТ дiяльностi

Ру* коштiв у результатi фiнансовоТ дiяльностi
Надходження вiд:
Власr{ого кап iтапу
Оrрtl\Iання позик
Itttlt i гlадходжен ня

I IогашенIIя позик
13итра.Iаня на сплат), вiдсоткiв
Чистttl"l рух кошrтiв вiл фiнансовоТ дiяльностi

ЧltстllГl рух грошов]tх коштiв за звiтний перiол

ЗалlIшок коштiв на початок року
Вплив зNIiни валк)тних KypciB на залишок Kolt_tTiB

Залишок коштiв на кiнець року

Вiл керiвництtsа:

Власова JIариса"

Генеральний директор

IIриш,tir,ки" подt]нi на cTopiHKax з 8

31 грулня
2019 року

26| 979
2]

l lб 35l
5l4

4 з52
6 9,75

(4l 8 725)
(l0 493)

( l 847)
(8 93 8)

(257)

(284)

(8 3 97)
(236)

(6 099)
(56 140)

3 l грулня
20l8 року

59 565

190

l43 l

l 0,76

l 902

(4 l45)
(4 054)

(93 7)

( l 826)

( l 408)
(4l 8)

(2 482)
(4|2)

50 908

r oqz

l 092

os зоз

(34 984)

30 379

з2 724
257 077

241
(l93 99l)
(30 343)

65 ,7l4

tво ioBl

(80 468)

l0 б66 819

20 662

26 0l9
5,7 347

18 977

866

20 662

;/,i', n .-",.|

,. l,-l

по 35" €, невiд'с,мнок) LIастиноIо цiсТ (liHarrcoBoT звiтнос,гi.
а1:"



IIP1,1N,lll"Kpl до ФItlдIlсовоi звIтностI зА PIK, що ЗАкIнtIИВСЯ 3l ГРУДНЯ 2019 РОКУ
( G ltlllL,rlLt(tx l,KpQ|ltCbKal-T ?pltleHb, якLцо не вкаЗан() iнше)

l. Iнфорпrачiя про Компанiю
Бреrr-r ,{.lь(lа-Лiзинг почав працювати на (liHaHcoBoMy ринку УкраТни з листопада 20l4 року вiд iMeHi юридичноТ особи ,

1-ов ,улк "jlЕнд_лlз".
}'сiчнi 20l7 рокУ вй-ьI вйЧ юкрЕЙН JIIмI,tЕД (l00%o ЗаСНОВник Альфа-банку УкраТна) прилба,rа l00%o СТаТУТНОГО

капiтапу одного з лiлерiв (ло 20l4) ринку лiзингових послуг- ТОВ "УнiкредитЛiзинг", пiсля прилбання компанiя була

переймtеноваrrа в ТоВ "нЕоС Jllзинг".20 грулня 20l8 Засновники ТоВ "нЕоС лIзинг'вирiшили о(liuiйно

перейшtенуваги компанiк,l в ТОВ <Альфа-Лiзинг УкраТно.

I0.rипня 20l9 року було вирiшено llри€днати тов "улК Ленд-лiз" з компанiсю ТОВ <АлыРа-Лiзинг Украiно. З0

вересtlя 20l9 року було пiлписано передавальний акт про передачу Bcix активiв та зобов'язаннь вiд Тов "улк Ленд-

.цiз,,дб тов <дль(lа-Лiзинг Yr<paTHo. l3 грулня 20l9 було завершено процес реорганiзаuiТ та Bci права та обов'яЗкИ За

),к.]аjlени}lи доt,оворами (liнансового лiзиt,tгу перейшли до ТоВ "Дльфа-Лiзинг Украiна".

\liсuе розтаLrl),ваllня: 04073. м.Киiв. оболонський район, пр-т Степана Банлери, бул. 9

Заrutыlа кi,tькiс,гь сrriвробiтникiв cTaHoNl на 31.12.20l9p. складала 59 чоловiк.

CTaHorr на Зl грlrня 20l9 року |О,52У, СТаТУтного капiталу нtl,IежаJIи: Ей-Бl ЕйЧ юкрЕЙН лIмIтЕд, 88,94% Ci(ryM

Грl,п Лiл,riте,r та 0.54% CпleTaHi Юрiю Васильовичу (лалi - Учасники).

КiнtIевиьt бенефiчiаром КоvпанiТ с (liзична особа - Фрiлман Михайло.

2. Операчiйне середовище Компанii
llротягом ocTaHHix poKiB в YKpaTHi спостерiгас,ться полiтична та економiчна криза. Автономна Республiка Крим була

a}leKcoBaцa Росiйською Фелерачiсrо. в 20l8-20l9 роках тривав збройний конфлiкт на частинi територiй Луганськоiта

/{онеuькоi областей. Цi подiТ мали наслiдком високий piBeHb iн(lлячii, дева,чьвацiю нацiональноТ ваJtюти щодо основFIих

iгlозеtчtних валlот,га брак rriквiднос,гi на (liнансових ринках,
llро,гягом 20l9 року украiгlська ekoHt,lMika демонструвала ознаки стабiлiзацiт пiсля декiлькох pokiB полiтичних та

eKoHtlrti.tttиx потрясiнь. PiBeHb iн(lлЯчiТ в YKpaiHi знизивсЯ до 4.1YО у 20l9 роцi порiвняНо з 9,8% у 20l8 роцi. а

зростаннЯ ВВП оцiнюсТься на очiкуВаному piBHi у З.5Yо (пiслЯ зростання у 3.3% у 20l8 роui). У мiжнаролнiй торгiвлi

eKtlHortiKa Украiни демонструвала переорiентацiю спiвпрацi на ринки краТн-членiв €вропейського СоIозу у спосiб. що с

рез}.lьтато\l впровадження взасмних торгових обмежеltь встановлених мiж Украiною та Росiйською Фелераuiсю.

З rtcloKl Ilо_]&lыUого розвитку бiзнес-середовища в YKpaTHi, Нацiональний Банк УкраТни (НБУ) зняв обмеження з

tlбов'язкtlвt,lго продаж), валютноi виручки. обмеження, яке зобов'язувало пiдприсмства продавати валютну виручк),

бr,,rо скасовано. починаючи з 20 червня 20l9 року
'Гако;к. в pa\lKa\ проведення валlотtlоI лiбералiзаuiТ Нацiональний Банк УкраТни (НБУ) збiльшив TepMiH розрахункiв за

вi]-1Iотни\lli 1lпераuiялtи з eкcllopTy та iмлорту зi l20 до З65 днiв та скасував обмеження на репатрiацiю дивiдендiв

починаIоч1.1 з.lипня 20l9 року. Протягом березня-квiтня 20l9 рокУ в YKpaiHi вiдбулись президентськi вибори. а за ними

- позачерговi пар-lа\,tентсьКi виборИ у липнi 20l9 року. СтупiнЬ невизначеноСтi щодО майбутнього напрямку ре<Рорм у

2020 poui зzLlишасться високим.

lIоJа_rыuа стабi;iзацiя ексlномiчноi та полir,ичttот ситуачiт залежить. в значнiй Mipi, вiл лiй укратнського уряду та вiд

тtlго. наскi.rьКи 1спiшнилI бl,ле спiвробiтIIицтво з Мiжнаролним Валютним Фондом, ра:}ом з тим. майбутнiй розвиток

rro.1iil в еконоrtiчнiй та полiтичнiй площинi с важко передбачуваним.

I-Iезва;каttlчи на lle, Керiвництво вважа€, що Компанiя вживае Bcix необхiдних заходiв для пiдтримки стiйкостi i

зростаlIня бiзнес1, КомпанiТ в trиttitlHix умовах. але продовження поточноТ нестабiльноi економiчноТ ситуацiТ може

IIсгатиI]но впJlиtlу,l,и tla резуJIь,Iати дiя.ltьностi тa (liнансовий стан КомпанiТ, та яким саме може бути uей вплив, наразi

визtIачити неможлив()

' {',
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a|HCbKLLy ?рLlGень, якLл|о не Gказано iнше

3. Основа пiдготовкlr

2laHa (liHaHcoBa звilttiстЬ була складеНа вiдповiднО ло МiжнароЛних стандартiв (liHaHcoBoi звiтностi (далi - МСФЗ). шо

б1,;tt-t cxBateHi Украirrою та обов'язковi до застосування станоМ на 3l грулня 2018 року. Мiжнаролнi стандарти

вк.lюLIають МСФЗ (<Мiжнаролнi стандарти фiнансовоi звiтностi>), прийнятi Радою з Мiжнаролних стандартiв

бl,хгалтерськОго об.riкУ (кРМСБО>) починаючи з 200l року, Мiжнаролнi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та

тлуNlачення. випу-щенi Постiйним KoMiTeToM з iнтерпретаuiй (пкI) та KoMiTeToM з тлумачень МiжнаролноТ фiнансовоi
звir,ностi (кКТМФЗ>) до 2000 року включно.
Фiнансова звiтttiсть складена на ocHoBi iсторичнот собiвартостi, якщо iнше не вказано в основних положеннях облiковот

полiтики нижче.
Фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень (далi - <тис. грн.>), якщо не вказано iнше. УкраТнська гривня с

(lуrtкцiоtlа..rrьною в€lлlотоtо КомпанiТ.

Безпереренjсm ь diяльносm i
Фiнансова звiтнiс,гь Компанii пiдготовлена, виходячи з припущення про безперервнiсть ii дiяльностi.

4. OcHoBHi положення облiковоТ полiтики
1.1. Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання та подальша оцiнка
.[.1.1. Фiнансовi активи
ВiдгrовiднО до по.цоженЬ мсФз (IFRS) 9 кФiнансОвi iнструменТи> Компанiя здiйснюс класифiкаuiю t|liнансових

активiв при первiсному визнаннi. як таких. що оцiнюються у подальшому або за аморти3ованою собiвартiстю, або за

справед.lLlвою вартiстю на ocHoBi обох таких чинникiв:

а) rчrо,rелi бiзнес1, суб,екта господарювання для управлiння (liнансовими активами;

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.

Фiнансовий актив оцiнюють за амортизованою собiвартiстю, якщо виконуються обидвi TaKi умови:
а) актив утрим),ють в N1оделi бiзнесу, мета якоТ- утримування активiв задля збирання контрактних грошових потокiв;

б) kotlTpakTHi у,ьrови (liнансового активу передбачають у певнi дати надходження грошових потокiв. якi е лише

погаlшсIlIiя\l tlcttoBrloi суNlи та спJIатоIо вiдсоткiв на непогашену основну суму.

Фiнансовi iнструлtенти. якi утримуються для надходження контрактних грошових потокiв i пролажу класи(liкуються як

ottiHtt,lBatli за справедливою вартiстю через iнший сукупний лохiл.

Фiнансовi iнстрl,rtенти. якi 1,тримуlоТься длЯ iнших цiлей класи(liкуютЬся як оцiнlованi за справедливою BapTicTto

черсз гr рибl"гок,/збитtlк.
коrttlаltiя провоJить рекласи(liкашitо (liнансових активiв в разi змiни моделi бiзнесу або характеристик контрактних

гр(,)шовll\ потtlкiв.
Bci cTaH:apTHi операчii з купiвлi та продажу (liнансових активiв визнаються на Дату здiйснення уголи. тобто на дату.

ко.rи Коrrпанiя бере на себе зобов'язання ttо покупцi активу. !,о станлартних операuiй з купiвлi або пролажу вiдносяться

операuii з kllriB-ri або пролажу (liнансових активiв. в рамках яких здiйсйюсться постачання активiв у стрOки"

встановленi законодавством або прийнятi на ринку.
Фiнансовi активи Компанii вклlочаюТь грошtlвi кошти та ix еквiваленТи, дебiторську заборгованiсть! яка вiлображас

чистi iнвестицii в лiзинг. iншу лебiторську заборгованiсть, а також iнвестицiТ в облiгацiТ.

Первiсне бuзнання

При первiсному визнаннi (lirrансовий актив оцiнюсться за справедливою вартiстю. а у випадку dliнансового
i11cTpyMeHTy, що оцiнlостЬся не за справелливоIо вартiстЮ з вiдображеНням переоцiнки як прибутку або збитку.

збiльшусться на суму витрат. якi прямо вiдносяr,ься на придбання такого фiнансового активу.

Поdальtuа otliHKa

подапьш.1а ouiHka (liнансових активiв заJIежить вiд ix класиdliкацii як описано нижче:

flебiторська заборгован icTL

l]ебi,горська заборговаlliсть - це категорiя (liнансових активiв з фiксованими платежами або з платежами" якi N,tож),ть

бrтtl вltзначенi. tло не NIаtо,tь котирування на активному ринку. Первiсне визнання таких активiв здiйснюсться за

cIlpageJ-l}lBoIo вар,r,iс,гtО плrос будь-яКi витраги. що прямо вiдносяться ло операuiТ. Пiсля первiсного визнання фiнансовi
aк,I,til]И Taкol.o род)' t,tцittкrютьсЯ за амортизоВаною. яка визначастьсЯ з використаНням методу ефективноТ процентноТ

с гаtsк}t. Jа вирах),ванItям очiкуваttих креди,гних збиткiв вiд знецiнення,
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дrrсlрr,ltзоваttа BapTicTb розрirховусться з урахуванням дисконтiв або премiй при лридбаннi, а також комiсiйних або

BI.iTpaT. якi с лtевiд'сN.I[lою частиноtо е(lекr,ивноТ процентноТ ставки. Амортизаuiя ефективноТ процентноТ ставки

вк.lк)чеIlа до скJад) (liнаtlсових доходiв звiry про сукупний лохiл, Очiкуванi кредитнi збитки вiд знецiнення

вllзllаються r,ск-,tадi iнших операцiйних витрат звiту про сукупний лохiл.

Iнвестиrrii в борговi rtiHHi папери (облiгацii)
[нвестиrtii в борговi шirrHi папери (облiгацii) е tlепохiдними (liнансовими активами з встановленими або визначеними

виплатаNlи. якi не ксrтируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи такого роду
оtliнюкlться за амортизованою вартiстю. яка визнача€ться з використанням методу е(lективнот прочентнот ставки, за

вирахуванttяl\,t збиткiВ вiд знсцiнеtlНя. Амортизована BapTicTb розраховуеться з урахуванням дисконтiв або премiй при

при.цбаннi. а також коrviсiйних або витрат, якi е невiд'емною частиною ефективноi процентноi ставки. Амортизаuiя

е(lективноi гtроuентноI ставки вклlочена до складу t|liнансових доходiв звiту про сукупний дохiд. Збитки вiд знецiнення

визнаються у склалi iнших операчiйних виr,рат звiту про сукупний лохiл.

КоrrпанiяоблiковусоблiгацiТвнутрiшньоТлержавноТпозикиУкраiни посправедливiЙвартостi.

П 1эtttlLtне н tt я вL!зн ан н я

Вtлзнання (liнансовогtl ак,гиву (або. де це можливо - частини (tiнансового активу або частини групи аналогiчних

фiнансових активiв) припинясться. якщо:
- -Герrriн 

,riТ прав на отриNIання грошових потокiв вiд активу минув;

- КоrtгIанiя ltередапа cBt,li права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе зобов'язання по

вttтt,tа,гi r,рет,iй cтoptlHi одерж),ванИх грошовиХ потокiВ у повномУ обсязi i без icToTHoT затримки за (транзитною)

)l,о.,Iою: i або (а) Коrtпанiя передала практично Bci ризики i вигоди вiд активу, або (б) Компанiя не переДаЛа, аЛе Й Не

зберiгас за собою. практично Bci ризики i вигоди вiл активу, але передала контроль над цим активоМ;

- Компанiя перелала Bci своi права на отриманнЯ грошовиХ потокiВ вiд активУ або уклала транзитну уголу. i при

цьому не передапа. але й не зберiгас за собою. практично Bci ризики i вигоди вiд активу. а також не передала контроль

над активом. новий актив визнасться в тiй ступеня. в якiй Компанiя продовжу€ свою участь в переданому активi. В

цьому випадку Компаtriя також визнае вiдповiдне зобов'язання. Переланий актив i вiдповiдне зобов'яЗання Оцiнюються

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

Знеttiнення (liнансових активiв
I-Ja кожн1, звiтну лату Компанiя вiдповiднtl .l1o вимог МСФЗ (IFRS) 9 визнае резерв пiл очiкуванi кредитнi збиткИ ПО

(liнансовим активам.

ФiHarrcoBi активи. що облiковуються за амортизованою вартiстю

Вiдносно (liнаtlсових активiв. якi облiковуються за амортизованою вартiстю, Компанiя визна€ резерВ пiд ОчiкУВаНi

кре:итнi збитклr iндивiдуilлыrо для окремо значимих Qliнансових активiв. або в сукупностi для (liнансових активiв. якi

tie (, OKpe\IO значи}lи]\{и' дктиви. якi оцiнююТься на предмеТ знецiненнЯ на iнливiлуа,rьнiй ocHoBi, шодо яких

вllзнак)ться збltтки вiд знецiнення, не повиннi оцiнюватися на предмет знецiнення на сУкУпнiй ocнoвi.

Irt:tивi:1 a_rbtla tlцiнка на предN,Iет змеItшення корисностi вiлображас прогнозну ouiHKy очiкуваних кредитних збиткiв на

весь строк _riT irrcTp1,1reHTiB. Пiд час irrдивiдуальноi оцiнки сума резерву визначасться iз використанняМ анаЛiЗУ

crterrapii'B Til \Icтojl), jlисконтOваних потtlкiв грошових коштiв. Пiдхiд на ocHoBi аналiзу сuенарiiв передбачас, ЩО СУМа

Bi_lLrtKo_t1 l]аtlllя коtlкретtlt,lго (liнанссlвого активу мае визначатись як сума результатiв:

- .fисконтованих очiкуваних cyN,I вiдшкодування для кожного сценарiю. та

- йлtовiрностi настання цих сценарiiв.
Згiдно з гriдходсlмt на ocrtoBi дисконтованих потокiв грошових коштiв сума вiдшкодування для кожного сценарiю маС

визначатись на пiдставi прогнозу стосовн0 суми та cTpoKiB очiкуваних майбутнiх потокiв грошових кОштiв (ПЛаНУ

вiдшколування). За умови що сума вiлшкодування виявиться меншою за балансову BapTicTb конкретноГо актиВУ.

необхiлно визначити вiлповiлну суму збиткiв вiд зменшення корисностi.

/,;
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Фiнансовi активи. резерв пiл очiкуванi збитки по яким оцiнюеться в сукупностi, Компанiя роздiляс на три Етапи.

Етап l - вк.lк)час t|liHaHcoBi активи з низьким кредитним ризиком або кредитний ризик за якими несутт€во збiльшився з

\to\IeHT} первiсного визнання. По цим (liнансовим активам Компанiя визна€ резерв пiл очiкуванi 12 мiсячнi кредитнi

збитки.
Етап 2 - включас фiнансовi активи, кредитний ризик за якими сутгсво збiльшився з моменту первiсного визнання. По

uиrl (litlaHcoBll\I активаМ КомпаltiЯ визнас резеРв пiл очiкуВанi кредитнi збитки на весь строк лiТ с|liнансових

iHcTpl,rIcrlтiB.

I1epexi.r dliнансовtlго it.tcтpyMeHTa iз Етапу 2 в Етапу [ можливий в разi, якщо буле довелено. що очiкуваний кредитний

ризик lle е знаLIно бiльшим. HirK при первiсному визнаннi.

Еr.ап 3 - включас (liHaHcoBi активи, якi с знецiненими (мають ознаки лефолта). .Д,о iHcTpyMeHTiB, що мають ознаки

деtролта. Компанiя вiдносиr,ь активи прострочка по яким перевищус 90 днiв. По цим фiнансовим активам Компанiя

визнас резерв lriл очiкуванi rtредитнi збитки на весь строк лiТ tРiнансових iHcTpyMeHTiB.

Перехi,r (liнансовогО iHcTpyMeHTa з Етапу 3 в Етап 2 можливий в разi, якщо борг буле обслуговуватись згiдl-tо умов

договору.

Реструктуризаrtiя (liIlансових активi в

КомпанiЯ прагне. у MipY мtlжливостi. замiстЬ звернення стягнення на заставу переглядати уNlови для (liнансових

активiв. зокрема. з (liнансовоГо лiзингу. I{e може включати продовження дсlговiрних cTpoKiB платежiв i узголження
tIових умоВ лiзингу. КерiвництвО постiйно аналiзус реструктурований лiзинг з тим, щоб переконатися в дотриманнi Bcix

критерiТв та IlIожливостi здiйснення майбутнiх платежiв.

Облiк реструктуризашiТ" що не призводить до припинення визнання фiнанСових активiв.

Якшо логовiрrri умови суттево не змiнюlоться, реструктуризачiя rРiнансових iHcTpyMeHTiB призводить до перегляд},

е(lективноi прочентноi ставки на ocHoBi поточноi ба,rансовоi BapTocTi i змiнених майбутнiх грошових потокiв.

облiк рестру,ктуризаrriт. що призводить до припинення визнання t}iнансових активiв.

IcToTHi зшtiни :оговiрних ylvloB пРИЗВОлять до Ilрипинення визнання (liнансового активу i визнання нового активу за

cI lраведл ивою BapTicTKr. Сутr,свим и зм iнами умов вважаються наступнi :

. Змilrа валlо,ги. в якiй деномiнованi грошовi по,гоки;

. Консолiдацiя або гtоltiл декiлькох (liнансових iHcTpyMeHTiB.

У Bcix випадках. якщо реструкr,уризачiя (liнансових активiв вiдбувасться у зв'язку з (liнансовими труднощами

позичalльника. (liHaHcoBi активи оцiнtоютьоя на предмет знецiнення до визнання реструктуризаuii.
4. 1.2. Фiнансовi зобов'язання
Первiсна вuзнанllя i otliHKa

Вiдповiдно JO поло,кень мсФз (lFRS) 9 <Фiнансовi iнструменти>. t|liHaHcoBi зобов'язання класи(liкуються як (liHaHcoBi

зtlбов'язагlня. шо гlереочiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, або кредити i кредиторська

забtlргованiсть. КоrIпанiя класиdliкус своТ (liHaHcoBi зобов'язаrIня при iх первiсному визнаннi. Bci (liHaHcoBi

]обов'язанllя споtlатк), визнаються за справедливою вартiстю, зменшеною, в разi кредитiв i позик. на безпосередньо

гttlв'язанi з н1.1\lи витрати по 1,годi.

Фiнансовi зобов'язання КоьIпанii включають кошти кредитних установ. заборгованiсть за борговими цiнними паперами

Tll Kpe_]}lTopcbK) ]аборгован icтb.

Поdапьu,tа otliHKa

Подальша оuiнка (liнансових зобов'язань заJIежить вiл Тх класи(liкацiТ. як зазначено нижЧе:

Крелити та позики
пiсля первiсного визнання кредити та позики оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу

е(lективноi процеtlтноi ставки. flохоли i витрати за такими (liнансовишIи зобов'язаннями визнаються в звiтi про

сrкl,пний дохiд пРи гtрипиненнi i'.x визнання, а також у Mipy нарахування амортизацiТ з використанням ефективноi

l rptltlellTHtli с,l,авки.

,,\lttlp,I,1lзtlBarta вар,гiсть розрахов},(,ться з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi. а також комiсiйних або

BtlIpaI. якi с tteBi:l'c\ltIoK) частиttою е(lекr,ивноi процентноТ ставки. Амортизаuiя е(lективноТ процентноi сr,авки

l}к-]lоча(,l,ься Jo cк-laJ}, (liнансових витрат звiту IIро сукупний лохiд.
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примIтки до ФIнднсово[ звIтностI зА PIK, що зАкIнчився зl грудня2019 року
l ti пlltс:ячж yKpalHcbKtbx zpuBeHb, якtцо не вказано iHute)

ll pttt tttHe н н я бlt J l{ Ll l{ н я

I]ltзl.tаtlня (liнансtlвого зобов'язання припиня€ться. якщо зобов'язання погашено, анульовано. або TepMiH його дiТ

заtкiн.tttвся. Якtttо наявttе (liHaHcoBe зобов'язання замiнtоеться iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на

с}"гl,сво Bi_lrtiHltиx },[Iовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiна враховуються як

припинсння вllзнання первiсного зобов'язання та початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в iх балансОвОi

BapTocTi визнасться в звiтi про сукупний лохол.
Р е с tllpyK tll1, р tt з ац i я сР i н а н с ов uх з об ов' яз а н ь

Облiк рестр1 ктr,ризацii. що не призводить до припинення визнання (liнансових зобов'яЗанЬ.

Якшо ,rоговiрнi уlltови сутl,сво не змiнttltоться. реструктуризачiя (liнансових iHcTpyMeHTiB приЗводитЬ ДО ПеРеГЛЯДУ

е(lективноТ процентноi ставки на ocHoBi поточноТ балансовоi BapTocTi i змiнених майбутнiх грошових потокiв.

Об.пiк реструктуризачiТ. що призводить до припинення визнання tРiнансових зобов'язань.

Icrюl,Hi злtiни договiрних умов призводять до припинення визнання (liнансового зобов'язання та визнання нОВОГО
,зtlбов'язання за справедливокl вартiстю, Суттсвими змiнами умов вважаються наступнi:

- Змiна вмюти, в якiй деномiнованi грошовi потоки;
- Консолiдацiя або подiл декiлькох фiнансових iHcTpyMeHTiB;

- Поточна BapTicTb грошових потокiв вiдповiдно до нових умов. дисконтована за первiсною е(lективною

процеIlтною ставкою" вiдрiзняеться як MiHiMyM rla l\Yо вiд балансовоi BapTocTi фiнансового зобов'яЗання.

Справеллива BapTicTb (li нансових iHcTpyMeHTiB

сгlраведлива BapTicTb с цiноtо, яка була б отримаttа за продаж активу або виплачена за передачу зобов'язання в рамках

},голи. що укладасться в звичайному порядку мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Оцiнка справедливоi BapTOcTi

перелбачас. llto операцiя з продажу активу або передачi зобов'язання вiлбуваеться:
- або }ia основному ринку для даного активу або зобов'язання;
- або. в ),\IoBax вiдсутllостi основного ринку, на найбiльш сприятливому ринку для даного активу або зобов'язання.

Компанiя повllli}Iа Itати доступ до основного або найбiльш сприятливого ринку. Справедлива BapTicTb активУ абО

зобов'язання оцiгrlосться з використаI]ням припущень, якi використовувалися б учасниками ринку при визначеннi цiни

aKTltBr, абtl зобов'язання. при цьому передбачасться, що учасники ринку лiють в своТх кращих iHTepecax. Оцiнка

cllprrBl._l.,lliBoT BapTocTi не(lirlансового активу враховус можливiсть учасника ринку генерувати економiчнi вигоДи вiД

викорtlс,гагiня актив1, найкращишt i найбiльш е(lективним чином або продати його iншому учаснику ринкУ. якиЙ бУЛе

ви KoptlcToB) BaTll ;laH 1.1й акти в rtайкрашим i найбiльш ефективним чином.

Кtlrrrrаlliя вliкорис,I,овус ,гакi rlе,годики оцiнки. якi с прийнятними в обставинах. що склаJIися i для яких достУпнi ланi,

_ltlc,l,a,r,lli :.rя otliHKll справедливоi вар,гостi. при цьому максимально використовуючи вiдповiднi вихiднi данi активного

ptltrKl i rtirtirla_tыttl викорис,гов)/l(lчи вихiднi данi iнших ринкiв,
[]ci ак,гивlt i зобов'язання. справедлива BapTicTb яких оцiнюеться або розкривасться у (liнансовiй звiтностi.

к;аси(liкrtоться в pa\Iкax описаноТ нижче icpapxiT лжерел справедливоi BapTocTi на пiдставi вихiдних даних саNIоГо

нt,l/t(l{ього рiвня. якi с знач},щиN,lи для оцiнки справедливоТ BapTocTi в цiлому:
_ PiBeHb l _ prrHKt-lBi котирування цiн на активному ринку по iдентичних активах або зобов'язаннях (без буль-яких

кориг) tsань):

_ PiBertb 2 - rrоделi оцiнки. в яких icToTHi для оцiнки справедливоi BapTocTi вихiднi данi. що вiдносяться до самого

нижtlього рiвня icpapxiT с прямо або побiчно спостережуваними на ринку;
_ PiBeHb 3 - rrоделi оцiнки, в яких icToTHi для оцiнки справедливоi BapTocTi вихiднi данi, що вiдносяться до самого

Il1,1;кнього рiвня iepapxiT не е спостережуваними на ринку.
У разi акr,ивiв i зобов'язаttь. якi визнакlться у dliнаноtrвiй звiтr;остi на перiодичнiй ocHoBi, Компанiя визначас (laKT

IIсрсве.lеIt}lя лriж рiвнями icpapxii джерел, повторно аналiзуючи класи(liкачilо (на пiлставi вихiдних даних самого

нtlr(нього рiвня. якi е знаtIущими для оцiнки справедливоТвартостi в ui';roMy) накiнець кожttогозвiтного перiолу.
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примIтки до Фlнднсовоi звIтностl зА PIK, що зАкIнчився 31 грудня 2019 року
( t; tttttc,яLtax |,Kpcti,Hcbrltx ?pltBeltlr, ,trlt|o 11e вliазаLtо itlttte)

-1.2. Грошовi кошти та ii еквiваленти
l-porloBi коtllти ,га Тх еквiваленти являють собою активи, якi можна конвертувати у вiлому суму готiвки за першою

в1,1\IогOк) i якилt притаманний незначний ризик змiни BapTocTi. Грошовi кошти та rx еквiваленти включають кошти на

поточни\ рах),нках у банках, заJIишки коштiв у Kaci. депозити до запитання i cTpoKoBi депозити iз строками виплат до

трьох rIiсяuiв.

Для цi.lеЙ пiJготовкИ звiту прО рух грошовиХ коштiв, який Компанiя подае до вiдповiдних решуляторних органiв.

гроLllсlвi коu]ти представленi з урахуванням П[В.

4.3. Лiзrlнг
J]iзинг к_rасиt|liкl,сться як (liнансовий або операчiйний на дату вступу в силу договору. Лiзинг, при якому Bci icToTHi

ризикl., i виго:Iи. пов'язанi з правом власностi наоб'скт. передаються Компанiсю. е фiнансовим лiзингом.

Фiнсtнсовttit.tiзttне - Компанiя в ролi лiзuнzоdавця
MorreHTo1,1 виникнення лiзингу с бiльш рання З дат: дата договорУ лiзингУ або дати прийняття сторона]uи зобов'язань

шодо основних положень лiзингу. На чю лату:
- лiзиtrг класи(liкусться як tРiнансовий лiзинг; i

- визначаються суми, якi повиl-tнi бути визнанi на дату початку лiзингу,

!,атою початку лiзингу € дата. з якоТ лiзингоодержувач отриму€ право використовувати орендований акr,ив. Це дата

лервiсного визнан}iя лiзингу (тобто визнання активiв. зобов'язань, доходiв або витрат, що виникають в результатi
лiзиrtгу. в залежностi вiд ситуацiТ).

гIiсля rrочат,ку (liнансtlвilго лiзинIу Компанiя вiдображас чистi iнвестицiт в лiзинг, якi складаються 3 суми лiзингових

tt,la'l'eжiB i Het,apaHToBaHoI лiквiдацiйноТ BapTocTi (валовi iнвестицiТ в лiзинг) за вирахуванням незароблених доходiв вiл

(tiнаttссlвtlго лiзингу. Рiзниrtя мiж валовими iнвес,гицiями i i'.x теперirrlньою вартiстю вiлображасТЬся як незарОбЛеНi

доходи вiд dliнансового лiзингу. !охiл вiл фiнансового лiзингу включас в себе амортизачiю незароблених доходiв вiд

(liнансового лiзингу. !охiд вiл (liнансового лiзингу визна€ться на ocHoBi схеми. що вiлображае постiйну перiоличну

Hoprvr1, прибl,ткtlвостi чистих iнвестицiй цоло (liнансового лiзингу.

у jloдaHtlrtr звiтi про (liнаrrсовий стан пот,очнi ;riзинговi платежi. що пiдлягають сплатi на звiтну лату. класи(liкук)ться

як чистi iнвестицiт в лiзинг, в той час як гlередплаченi лiзинговi платежi класи(liкуються як iншi зобов'язання. flo склалу

рялка <flебiТорська забоРгtlванiстЬ за продукцiЮ, товари, роботи. послуги) входить поточна частина дебiторськоi
заборговансlстi за лtайно. що передане у t|liнансовий лiзинг. заборгованiсть за нарахованими вiдсотками по договорам

.riзttttгr та потоtIна rсбiторська заборгсrванiсть за простроченими лiзинговими платежами. Компанiя оцiнюс очiкуванi

KpelltlHi збитки з використаннял,l полil,ики. що застосовусться шодо знецiнення (liнансових активiв, якi облiковуються

]а cIlpaB!._],1llBoKl BapTicTto. що описа[Iа вище. оскiльки кредити i чистi iнвестицiТ в лiзинг MaKlTb аналогiчнi

\apaKTcpllcTll Kt.i кре-]}lтного ризику.
()ttellcttti[ttttl opeHdct - Ко.ttпанiя в якоспli оренdоdавъlя

opelt:ar akTltBiB. при якiй орендодавець (lаl<тично зберiгас за собою ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на

tlб't,кт tlpeH:ltt. к.rаси(liкlеться як операцiйна оренла. Платежi за договором операчiйноi оренди piBHoMipHo списуються

lta.1o\oJlt IIр0тяг0\I стl]ок),ореtlди i враховуrоr,ься у склалi iнших операцiйних доходiв.

()tte1-1ctuiйHct opeHOcl - Ко,чtпанiя в якоспli оренdаря

коrIIrанiя пi: час первiсного визнання дOговору оренди визнас зобов'язання по здiйсненню орендних ллатежiв i актив.

який пре.lс,гав_tяс,собоltl право користування базовим активом (Актив у (lopMi права користування), протягом TepMiHy

оренJп. Illo_1o ),сiх.логсlворiв оренди. за виtlятком короткостроковоiоренди i оренли активiв з низькою BapTicTrO.

l Iiс;rя .rати пOчатку оренди Компанiя визнас амортизацiю активу в (lopMi права користування i окремо визнае вiдсотки

за зобов'язанням по ttlэендi.

[ата початку оренди Компанiя обирас бiльш ранню з дат: дата, перелбаченоi в договорi оренди або дата на яку

орендодавець робить базовий актив доступним лля використання Компанiсю.
'I'epMiH оренди починасться на дату початку оренди та визнача€ться на цю дату як такий. що не пiдляГаС ДОСТРОКОВОМУ

припиttенню перiод оренди. Гlри визrlаченнi загального перiолу, що не пiдлягас достроковому припиненню. Компанiя

cyi\lyc первиНний перiоЛ або перiоЛ що з.l,,IишивСя до кiнцЯ строку первИнного договОРУ (длЯ вже iснуючих логоворiв)

та ще один аналогiчний перiод оренли.
C,r,aBKa дисконтування для договору орснди с процентною cTaBкolo. закладеноtо в логоворi оренди.
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приiчllтки ло ФIIIднсовоi звIтностI зА PIK, Ulo зАкIнчився зI гру/lня2019 року
( с; tltttcrlLlax vK|lal'ttcbKLlX ?pLtBeHb, ,tкLцо t-te BKa,]atro iнtце)

.-1KпtttBtt у clop,lti права корuсlпування
коlrпанiя спочатку оцiнюе за первiсною вартiстю, яка включас в себе наступне: величину первiсноiоцiнки зобов'язання

з оренJи: opeHaHi платежi на користь орендодавця на дату початку оренди або до такоТ дати за вирахуВанняМ

сти\t}.lюючих п-,lа,гежiв з оренди, отриманих вiд оренлолавця; будь-якi початковi прямi витрати, понесенi Компанiсю;

tluiHk1 витрат. якi булуть понесенi Компанiс:ю при демонтажi i перемiщеннi базового активу або вiдновленнi базового

aкTllI]} J() стан},. яке вимагасться згiдно з умовами оренди.
КоrtrIанiя здiйснtо6полzLльuIу оцiнку активу в формi права користування з використанням моделi облiкУ За пеРвiСНОЮ

Bapтic,tttl. Ilо.lit'lыjla оцiнка акr,ивУ в (lopMi права корисТування здiйснюсться за первiсною вартiстю за вирахуванням

накопиченоi аrrор,гизашiт та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Актив у формi права користування. амортизусться

протяI,tl]\t TeprrriHy оренди.

На кiнець кожного звiтногtr перiолу Компанiя застосову€ вимоги мсФз (lAS) 36 <Зменшення корисностi активiв"

вiдносttо знецiнення активiв у (lopMi права користування У разi наявностi таких ознак Компанiя визнас збиТОК ВiД

знецiнення. якщо сума очiкуваltого вiдшкодування менше. нiж балансова BapTicTb. Пiсля тогО, як ВИЗНаНО ЗбИТОК ВiД

знецiнення, скоригована балансова BapTicTb активу в (юрмi права користування стас новою базою для амортизаuil.

Зобов'жання з opeHdu

На лату початку оренди Компанiя спочатку оцiнюс зобов'язання з оренди по теперiшнiй BapTocTi орендних платежiв, якi

пtlвиннi бути злiйсненi протягом TepMiHy оренди.

В подальшому, зобов'язання з оренди Компанiя врахову€ за амортизованоtо вартiстю. Зобов'язання по орендi

збi;tьшусться на суму, яка нараховусться за trезмiнною перiодичною ставкою дисконтування на заJIишок зобов'язання

шодо оренди. Зобов'язання з оренди зменшусться на суму здiйснених оренДних плаТеЖiВ.

коrtпанiя переоцiнюс зобов'язання по оренлi в разi моли(liкацiтлоговору оренди. Компанiя переоttiнюс оренлнi платежi

в разi зrriни бl,ль-якого з наступних упIов: r,epMiH оренди; оцiнка наявностi достатньоi впевненостi в тому, що Компанiя

виконас опцiон на покупк}, базового активу; суми. якi, як очiкусться, булуть сплаченi за гарантiями ;riкВiДаЦiйНОТ

BapTocTi; rrайбу,тнi оренлнi платежi в результатi змiни iндексу або ставки; фiксованi оренлнi платежi.

КомпанiЯ використовуС переглянуту ставку лисконтування в разi переочiнки орендних платежiв для вiдображення

змtiни TepltiHy оренди або гtереглянутоI очiнки опцiону на покупку. Компанiя використову€ первиtIнУ сТаВку

.lисконт},ваIlня в разi. якtlttl оренднi платежi переоцiнюються в результатi змiни сум. якi" як очiкуеться. булУть сплаченi

за гарантiяlчtи лiквiдацiйноi BapтocTi. i платежiв. якi залежать вiл iнлексу або ставки, за винятком випаДкiв. кОЛИ ЦЯ

ставка с плаваючою процентною ставкою.

коли Компанiя переоttiнюс зобов'язання по орендi. проводяться також коригування активу в формi права користування.

однак. якщо баланссlва BapTicTb активу в (lopMi права користування зменшуеться до нуля. Компанiя визнае величину

переошiнки у прибутку або збитку,

4.4. Запаси
Запаси КолrпанiТ включають в себе HoBi автомобiлi, вживанi автомобiлi, автомобiлi пiсля закiнчення TepMiHy

оренrи/(або дострокового повернення) та прийняття рiшення щодо ii продажу, а також запаснi частини. па.ltивнi

rtaтepitt_llr та ittшlе.

Запаси t,ll(ittltlttrTbcя за tlайнижчою вар,гiстlо - собiвартiстlо або чистою вартiстю реалiзаuii. Компанiя застосову€ ]!IетоД

сере,]ньозваженi,li BapTocTi для списання запасiв. oKpiM нових автомобiлiв. якi списуються за методом iлентиtliкованоТ

собiвартостi ,tа вк.lючас ло первiсlrоТ BapTocTi витрати. понесенi при прилбаннi запасiв. витрати на переобладнання Та

iHttli ви,грати. пов'язанi з перемtitценням.

Двтолrобiлi пiсля закiнченltя т,ерплiну оренли/(або дострокового повернення), Компанiя оцiнlос за наЙменшОЮ З

вартостей: собiвартiс,r,ю. яка дорiвнtос: cyMi чистих iнвестицiй у вiлповiдний лiзинг, включаючи прострочену

лебiторську заборгованiсть по лiзингу, або чистою вартiстю реалiзацiТ. Чиста BapTicTb реалiзацiТ визначаеться як

попередньо оцiнена uiHa пролажу у звичайному холi бiзнесу MiHyc попередньо оцiненi витрати на завершення та

гlопередньо оцiненi витрати. необхiднi для здiйснення продажу, При orriHui чистоТ BapTocTi реалiзаuii Компанiя

викорис,I,овус допущення лля trцiнки ринковоТ BapTocTi в залежнос,гi вiд виду оцiнюваного активу.

Двlюмобiлi. lIрилбанi для передачi в лiзинг.
Первiсна BapTicTb активу для перелачi в лiзинг оцiнюсться за собiвартiстю за вирахуванням П.Д.В.

Двтомобiлi, прилбанi д.rrя передачi в лiзинг, вважаються, як правило, замiнним i видiленими по конкретних ДоГоворах

.ltiзинг1,. BapTicTb таких активiв врахову€ться за допомогою методу спеuи(liчноi iлентифiкаrrii ix iнливiлуальних

вар,гостей.
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l б lllчL,ячLL\ y|pai'HclrKaY ?рlt1ень, якu|о lle вкdJано illu,le)

4.5. Податки
l] опtочн uit ttoDatlloK на прuбуплок

llоточlri Bll,l,paTll з податку на прибуток розраховуються вiдповiдно до податкового законодавства УкраТни.

I-1оточнi поJаткtlвi активи та зобов'язання за поточний лерiол оцiнюються в cyMi, що перелбачена до вiдшкодування

по.ilатковt{\Iи органами або до сплати податковим органам. Ставки податкiв i податкове законодавстВо, ЩО

застосов)ються д.,Iя розрахунку rriсiсуми, - це ставки i закони, прийнятi або (tактично прийнятi в YKpaiHi.

керiвниuтво перiолично оцiнюс позицitо. вiлображену в податкових лекларашiях, щодо ситуацiй, коли застосовуване

податкове законодавство пiдлягас подвiйному тлумаченню, i при необхiдностi створюс резерви.

В idc пtр оч с н ttit tl оdа tlloK

Е}iлс,гроченi податковi активи та зобов'язання розраховуlоться та визнаються у зв'язку з тимчасовими рiЗницЯМИ МiЖ

ба_,lансtlвою вартiстю активiв та зобов'язань для цiлей (liHaHcoBoT звiтностi та сумами, використаними для цiлеЙ

опо.lатк} ваllня.

[3i.rс,r,;ltlчсне IIодаткове зобсlв'язання визнасться для Bcix оподатковуваних тимчасових рiзниць. за ВиняТкОм

вi,lстроченого податкового зобов'язання. що виrIикас за первiсного визнання гулвiлу або початкового визнання активУ

або зобов'язання у операцii, яка не е об'сднанням бiзнесу та на момент здiйсненlrя операuii не впливас на

оподатковуваний гrрибуток (полатковi збитки).

Вiлстрочений податковий актив слiд визнавати для Bcix тимчасових рiзничь. що пiдлягають вирахуванню, у тiй Mipi. в

якiй icHyc певttа вiрогiдtлiсть отриманлtя оподатковуваного прибутку, у взасмозалiк якого можна використати тиМЧасоВ)'

рiзничrо. що пiдлягас оподагкуваI]ню. В разi низькоТ ймовiрностi реалiзачii вiдкладеного податкового активу Компанiя

не визнас його у своТй звiтностi.
вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розраховуються з використанням податкових ставок, якi, як очiкусться.

ма,Iимуть вплив на дагу реалiзацiТ активу або погашення зобов'язань вiдповiдно до вимог законодавства. чинних або

dlактично прийнятих на звiтну лату.

Поdаmок на dоdану варпliсtпь
.7 i l u t t,, llc i tlпt,p u t 1 ii'

llfll}. сплачеrtий лiзингодавцю. tIe рахусться (сплаченим i вiдшкодованим податком)>. Вiдповiднi суми. що пiдлягаютЬ

сплатi лiзингоодержJ-вачем. включеt.li в суму мiнiмальних лiзингових платежiв. Оскiльки лiзингодавець не платиТЬ

Ilo.laToк .Io державноI,о бtоджету. операuiя, по cyTi. вважасться звiльненою вiд сплати ПДВ, i Hi окремий ПflВ ЛО

Bi.lшtKo-lr ваtltlя (актив) Hi eKBiBaqeHT l1/]B ло сплати (зобов'язання) не визнаються.

ltttLti otlepctttii'

}'KpaiircbKi пtl:tа,гковi оргаllи дозволяIоть проводити взаемоза.пiк вхiдного i вихiдного податку наДодану BapTicTb (ПflВ)
Ila llст,го-основi. ГI!В сп.цачус,гься податковим органам при операчiТ продажу! незалежно вiл статусу погашення

_,tt,бiIо1,1ськоТ заборгованостi споживачепt. ПflВ на придбання. який був сплачений на звiтну лату, вiднiмаеться вiд суrurи

IIДt]. uкl гtiJ.Iягас сп-rаr,i. I1flB. що rtiдлягас сплатi податковим органам. включасться до складу iнших зобов'язань.

Ilдв;о вiJшкодування стосусться переважно обладнання. придбаного для перелачi в лiзинг. яке не було передано В

.,tiзинг rtа звiтну дату.

KpiM чього. в YKpaTHi лilоть рiзнi операчiйнi податки, що застосовуються щодо дiяльностi Компанii. L{i полатки

вiлображаються в складi iнulих операчiйних витрат.

4.б. OcHoBHi засоби та нематерiальнi активи
OcHoBHi засоби вiдображаIоться за t|)актичноtо BapTicTlo, без урахування витрат на поточне обслуговування. за

вllра\)вання\t наl<опиченtli ал,lортизашii та накопичених збиткiв вiд знецiнення. 'Гака BapTicTb включа€ в себе витрати,

tltrв'язаtti iз заrriнtrю частин1,1 об.;tа.fнання. якi визr;акlться за (lак,гом використаних. якшо вони вiдповiдають критерiяlr

вli]наtlllя. Бiчrансова BapTicTb осIl()вних засобiв оцiнюсться на предметзнецiнення в разi виникнення поДiй або змiн в

()бставllна\. щtl вказ),к),гь на те. що бапансову BapTicTb цього активу. ймовiрно. не вдасться вiдшкодувати.

..\rrtlртttзаrtiя основни\ засобiв розраховусться лiнiйгrим методом протягом строку корисного використання Таких

об't K,r iB t)снOвlIих засtlбiв:

lJ
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( в tTtbtcяLtax украi'нсtэкLtх ZpltleHb, ,IKLL|o не вк(lзал-tо iHule)

За-;Iиtuкова BapTicTb. строки корисного використання та методи нарахування амортизачii активiв аналiзуtоться

tralrpиKitltti KoжlIoI,() звiтltоl,с,t перiолу i коригуtоться в Mipy необхiлностi. Витрати на ремонт i реконстрУкuiЮ вiДносятьСя

lla виl,ра,I,и rrtl rripi Тх з;tiйснення i включаються до складу iнших операцiйних витрат, за винятком випмкiв, коли вони

гI iд.llя гають кап iтa,l iзацiТ.

BapTicTb ocнoBцtlx засобiВ менше б тис. грн. за одиницю, вiдображасться в звiтi про сукупний дохiд на дату придбання

в склаJi Bl.ITpal,.

[leMaTepia.rrbHi активи
Неплатерiа_tыti активи гlредс,гавленi програмним забезпеченням та лiцензiями.

Неплатерiа-rыti активИ вiдображаються в балансi за вартiстю придбання i амортизуються протягом строку його

корисIlого використання.

строк корисного використання нематерiальних активiв встановлюсться окремо для кожного об'скта.

4.7. Поточнi забезпечення
резерв визначасться за наявностi у Компанiт юридичного або конструктивного зобов'язання перед третьою стороною.

коли воно пiддаеться лостовiрнiй оцiнцi i, швидше за все, призведе до вiдтоку pecypciB, не очiкуючи щонайменше

еквiвалентного коl\{пенсуючого зобов'язання вiд TicT ж третьоi сторони. Якщо сума або дата врегулювання не може бути

ilocToBiptto визначена. то зобов'язання вважасться умовним i розкривасться у складi позабалансових зобов'язань.

Резе1,1в пiЛ рестр},ктуриЗацiю визнасТься тiлькИ пiсля tРормаЛiзацii детальНого плану реструктуризацiТ, або коли

р(,)зпочата рестр),кт),ризачiя пiдприсмства призвела до виникнення конструктивних зобов'язань.

4,8. YMoBHi активll та yMoBHi зобов'язання
YirroBHi активи IIе визнаIоться у (liнансовiй звi,гносr,i. при цьому iнформачiя про них розкривасться в тих випадках" коли

отриNlання пов'язаних з ними екоt,tомiчних вигод е ймовiрним.

YMoBHi зобов'язання не визнаються у (liнансовiй звiтностi за винятком випадкiв. коли icHyc ймовiрнiсть того. що

погашення зобtlв'язання призведе до вибуття pecypciB, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, i при uьому сума таких

зобов'язань може бути дос,говiрно оцiнена. Iн(lормачiя про Taki зобов'язання пiдлягае вiдображенню, за винятком

вигlадкiв. ко.llи можливiсть вiлтоку pecypciB. якi являють собою економiчнi вигоди, € малоймоВiрнОЮ.

4.9. Доходи i витрати

Лохi.l визttасr,ься. якщо icHyc висока ймовiрнiсть того, що Компанiя отримас економiчнi вигоди, i якщо дохiд може бути

JocToBipHo оttittений, /{rrя визнання доходу у (liнансовiй звiтностi повиннi також виконуватися TaKi критерiТ:

ll1louattпtHi пlсt сtнсtlоеiчнi doxodtt mа вumраmu
Bci (liHaHcoBi iнстрl,лlенти. що оцiнюються за амортиЗованоЮ вартiстю. процентнi доходи чи витрати вiдображаrоться

за e(lekTttBHtlkl проllентноiо ставкою. яка забезпечус точне дисконтуванttя оцiнюваних майбутнiх грошових потокiв або

lla_1\0.1;.t(eнb за очiкl,ваниЙ строк лiТ с}iнансовогО активУ або фiнансоВого зобов'язання до вzlловоТ балансовоТ BapTocTi

(littансовtlгО ак,гив1, або ло а]\lортизованоТ собiвартостi tРiнансового зобов'язання. Пiд час розрахунку е(lективноi ставки

вiдсt,lтка сl,б'скт господарювання оцiнюс очiкуванi грошовi потоки шляхом урахування Bcix умов договору За

(liHaHcoBиrt iHcTpyrteHToll (наприклал. щодо опцiонiв на дострокове погашення. пролонгацiю, виконання та аналогiчrlих

clttItiotriB). аlе IIе враховуе очiкуваних кредитIJих збиr,кiв.

БiLlattcoBa BapтicTb (liнансовtlго активу або (liнаrrсового зобов'язання коригусться в разi перегляду Компанiсю оцiнок

п;tатсжiВ або tI.цхолжень. Скоригована баланоова BapTicTb розра.\ову€ться rra пiдставi первiсноi е(lективноi процентноi

ставки. а змiна балансовоТ BapTocTi вiлображаеться як iншi операчiйнi витрати або iншi операuiйнi Доходи.

Ko,tticiitHi doxodu
Комiсiйнi доходи" отриманi за проведення або участь в переговорах по здiйсненню операчii вiд iMeHi третьоТ сТорОни.

визнаIоться пiсля завершення такоТ операчiТ.
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приN,tll,ки ло ФII{Ансовоi звIтностI зА PIK, шIо зАкIнчився зl грудня 2019 року
( в tt,tttcячax |lKpcli'ttclэliLtx ?pLlбeHL,l, якLL!о l1e бксlзано ittu,te.

;l.t0. Вiдсотки за позиками
Вiдсотклt за позикаNlи визнаються витратами в перiолi ix нарахування. Вiдсотки за позиками складаються з процентних

п,lате;кiв та itlших витра1,, якi несе Компанiя при отриманнi позик.

4. 1 l. Перераrl,нок iноземноТ валюти
Фl,гtкuitlнаtьною ва,Iютою Компанii та ваJIк)l,ою представлення фiнансовоi звiтностi КомпанiТ с украiнська гривня (далi ,

((грtl.))). OrrcpauiT в iнших. вiдмiнних вiл t|lyHKuioHarrbHoТ, валютах вважаються операцiями в iноземнiй вмютi. ОпеРаUiТ

в iнозеrtttiй Ba.lrtlтi первiсно вiдображаtоться у (lункчiонаrrьнiй валютi за курсом Нацiонального Банку Украiни (лалi ,

кIIБ}'л). rло дiя;lи на дату здiйснення операчiТ. MoHeTapHi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiЙ валютi,

лерера\ов),к)ться у ttlуrrкчiональну вzuIюту за курсами НБУ, що дiяли на лаry балансу. Bci KypcoBi рiзниrri, що

винtлкаютЬ вiд такого перерахунку. вiдображаються у витратах/доходах перiолу. HeMoHeTapHi cTaTTi, якi оцiнюються за

iсторrtчною вартiстю в iноземнiй валютi. вiдображасться за курсами НБУ, що дiяли на дату первiсноТ операшiТ.

IJerroHeTapHi cTaTTi. якi оцiнюtоться за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображасться за курсами НБУ, що

Jiя.,tи на дат), визначеiIFIя справедливоТ BapTocTi.

4.12. Прийняття Itових i перегляпутих МСФЗ
Керiвництво Компанii переконане. що Bci злчriни до стандартiв булуть вклtоченi до облiковоi полiтики Компанii вiлРаЗУ

пiсля того, як HoBi змiни вступлять в дiю. Iн(lормачiя щодо нових стандартiв Taix змiн чи тлумачень. що! як очiкуеться^

матимуть впJIив на (liHaHcoBy звiтнiсть КомпанiТ, наведена нижче. Також були виданi деякi iншi HOBi СТаНДаРТИ Та

тлумачення, ilле вони. як очiкусться. не матимуть сут-I€вого впливу на (liHaHcoBy звiтнiсть Компанii.

Наступнi стандарти. поправкИ до стаrrдартiВ та iнтерпретачii булИ випущенi на дату затвердження uiеi (liHaHcoBoi

звiтностi. але не набрали чинностi станом на З l грулня 20l9 року:
Погlравки до МСБО l <Гlодання (lirraHcoBoi звiтностi> щоло класи(liкацiТ зобов'язань

МСФЗ l7 KCTpaxoBi коI.Il,рitкl,и)) (новий стандарт).
Гlоправки :о l\4СФЗ 9 <Фiнансовi iнструментиl>. МСФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформаuii> та МСБО З9

<ФiHatrctlBi ittс,грr rrеttти: визнання ,га оцiнка> щодо попереднiх питань в KoHTeKcTi реформи IBOR
IIottpaBKtl .lо 1\lСФЗ 3 кОб'сднання бiзrrесу> щодо уточнення ключового визначення бiзнесу
llогtравкtt :tl \IСБО l <I]одаtIrrя (liHaHcoBoT звiтностi> та МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та

II()\Il1. l Kl1,, ttlolo Bll jнання с1 rr t,BocTi

Погtравкtt .]о посилань в Коншептуальнiй ocHoBi фiнансовоТ звiтностi

Гlочинакlчи з 0l сiчня 20l9 року Компанiя вперIrlе застосову€ МСФЗ lб кОренда>.

Поправки ло МСБО l кПоданtlя (liHarrcoBoi звiтностi> щоло класи(liкацiI зобов'язанЬ
Рада з IчtСФЗ виrlус,ги.,lа поправки до МСБО l <Подання cPiHaHcoBoi звiтностi> щоло класи(liкацiТ зобов'язань на

поточнi i ловгостроковi. Так BHeceHi правки до МСБО l уточнюють, що класи(liкацiя зобов'язань як поточних або

лс}вгострокових повинна груrIтуватися на правах. якi iснують на кiнець звiтного перiолу. тобто довгострокоВиМ С

зобов'язання щодо якого на кiнець звiтного перiолу компанiя мас дiюче право вiдкласти врегулювання щонайменttlе на

двана,lцять мiсяцiв. Поправки )/точIIIою,гь. що на класифiкацiю зобов'язань не Ьпливають Hi очiкування ЩоДо ТОГО. ЧИ

буле пiлприсмIство корисl1-ватися цим правом на вiлстрочку погашення зобов'язання. Hi те. в який (lopMi очiкусться

розрахунок (кошти. дольовi iнструменти, iншi активи або послуги тощо). Поправки впливаIоть тiльки на подання

зобов'язань у звiтi про (liнансовий стан" а не на суму або строки визнання будь-якого активу, доходу або витрат по

зобов'язаннях або розкриття iнформаrtiТ.

I Itltlравки набl,вають чинносr,i для рiчних звiтних перiолiв. що починаються l сiчня 2022 року або пiсля цiеТ дати, i

lttlBltHtti застосов),ватися ретроспективно. flocTpoKoBe застосування дозволено. Поправки не матимуть суттсвого впливу

lra dliHaHctlB1 звiтt-tiсть КолtпаrliТ.
\IСФЗ l7 ,rCTpaxtlBi контракти)).
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примI,I,ки до ФtLIлFIсовоI звI-I,ностI зА PIK, шо злкIнчився зl груд}lя 2а l9 року
( в пtttсrlчах yKpaiHcbrllx ?рuсень, якLцо Lte вксlзаrtо !,*!)

мlСФЗ l 7 _ новий стандарт (liHaHcoBoi звiтностi для договорiв страхування, якиЙ розглядас питання визнаtIня l оцlнки.

подання,га розкриl-гя iH(lopMauiT. МСФЗ 17 замiнить МСФЗ 4 "CTpaxoBi контракти". який був випущений в 2005 РОui,

МСФЗ l7 застсlсовчсться до Bcix видiв логоворiв стра,\ування (страхування життя i страхування, вiдмiнне вiд

стра\),вання ,киття. пряме страхування i перестрахування) незалежно вiд виду органiзаuiТ, яка випускае iх, а також до

певних гарантiй та (liнансових iHcTpyMeHTiB з умовами дискречiйноТ участi. С кiлька виняткiв зi сфери ЗастосУВанНЯ.

основна rreTa МСФЗ l7 полягас в наданнi молелi облiку договорiв страхування, яка с бiльш е(lективною i послiдовною

для cTpaxoBI,1KiB. На Bi,rMiHy вiд вимtlг мсФЗ 4, якi в ооновному базуються на попереднiх локulльних облiкових

полiтиках. lчlСФЗ l7 надас всебiчну модель облiку логоворiв страхування, охоплюючи все доречнi аспекти облiкУ.

В octtoBi iVIСФЗ (lFRS) l7 лежить загаJIьна модель. доповнена наступним:
. l leBHi rlо:ифiкачiТ лля договорiв страхуванrIя з прямою участю в iнвестицiйному лоходi (метол змiнноТ винагОРОДИ).

. ('проLцений rri.rxi.r (гriлхiл на ocHoBi розполiлу премiТ) в основному для короткострокових договорiв.

]\,IСФЗ l7 набl,вас чинностi для звiтних перiолiв, якi починаються з l сiчня 202 l року або пiсля цiсiдати, при ЦЬОМУ

t]1.I\1агасться надавати порiвняльну iн(lормачiю. !опускаеться дострокове застосування за умови, що органiзацiя також

застосов},с мсФз 9 та МСФЗ l5 на лату першого застосування мсФз l7 або ранiше. Даний стандарт не застосовний.

Поправки до МСФЗ 9 кФilrансовi iнструмеttти>, мсФЗ 7 кФiнансовi iнструменти: розкриття iнформаuii'>> та МСБо 39

<Фiнансовi irrструмен,l,и: визнання та оцiнкa> щодо попереднiх гlитань в KoHTeKcтi ре(lорми IBOR

рzuла з мiжнародних станлартiв dliHaHcoBoT звiтностi внесла змiни до деяких вимог щодо облiку хелжування для

пiдтримки процесу поетапного вiдстеження окремих показникiв процентних ставок, таких як мiжбанкiвськi ставки

пропозичii (interbank оflеrеd гаtеs. IBOR). Так. ocTaHHi поправки полегшують наслiдки невизначеностi, спричиненi

реdlормоЮ IBoR. i виIчtагають вiд компанiй надавати додаткову iн(lормаuiю iHBecTopaM про TxHi вiдносини хеджування.

tta якi безt-lосерелньо впливас ttевизначенiсть.

11оправки набувають чиt-tllостi лля рiчних звiтних перiолiв. що починаюТься 1 сiчня 2020 року або пiсля цiсТ дати, i

ltовиннi застосовуватися ретроспективно. Дострокове застосування лозволено. Поправки не матимуть суттсвого впJIиву

на (liHaHcoBy, звiтtliсть КомгtанiТ.

['Iоправки до МСФЗ 3 <Об'сднання бiзнесу>

Ilоправки ),точI,1lоють KJIloчoвe визначення бiзнесу.

)'кt1.Iишньtlll1,визначеrtнi пiд бiзнесом розумiли сукупнiсть видiв дiяльностi та активiв, якi можна весТи Та яКИМИ

\lo;.lilla \прав.lяl,и з NIcl,oK) забезпечення доходу в формi дивiдендiв, нижчих витрат або iнших еконорriчних вигiД

безIlоссре:ньо itlBecToparl або iншlим власникам. членам чи учасникам.

За tttlBttrt вttзначенttяrl бiзнес lte iнтегрований набiр процесiв i активiв. здатних до здiйснення i управлiння З МетоЮ

llа_lанllя ,llBap]B або rIослl,г K;ticHтaM. генерування iнвестицiйного доходу (такого як дивiденди або вiлсотки) або

генер) l]аllня itturогtl .]о\оJ}, вiд HirpMa,rbHoT дiялыttlстi,

IloпpaBKtr застосов)IотЬся ло перiолiв. що починаЮться 1 сiчня 2020 року або пiсля цiеТ дати. дозволясться дострокове

застос) вання. [1оправка не NIатиме впливу на (liHaHcoBy звiтнiсть КомпанiТ.
IIоправкн до МСБО l кПодання (liHaHcoBoT звiтностi> та МСБО 8 кОблiковi полiтики. змiни в облiкових оЦiнках та

по\lи.lкll) щоJо визначення cyTTeBocTi

Pa,ra з МСФЗ вирiшила уточнити визначення cyTTcBocTi, зробивши його бiльш послiдовним i вiдповiдним Для Bcix

стандартiв. Колишнс визначення в МСБО l наголошувало на тому, що пропуск або неправильне вiдображення сУТТСВИХ

e:lelteltTiB впливаС на еконоплiчНi рiшеннЯ користувачiв. прийнятиХ на ocHoBi фiнансовоТ:звiтностi, У новому BapiaHTi

визначеIIня iнt|lормашiя вважасться iстотною. якщо ii пропуск. неправильне вiлображення або гIриховування iT iншiltо

irr(lopпlauicKl в звiтltостi мilя<е. вiдгttlВiдlltl:]О обгруtl,гованИх очiкувань. вплинути на рiшення основних користувачiв

(liHaHcoBoT звir,ностi загалыlого tlризначення, якi прийп,rають iх на ocHoBi такоТ фiнансовоТ звiтностi. що мiстить

(lil,raHctlB1 iн(lормаuiю про конкретну органiзаuiю. що звiтус.

поправки застосов),ються до перiодiв, що починаються l сiчня 2020 року або пiсля цiст дати. дозволя€ться дострокове

застос\ вання. I1oIlpaBкa не illатиме впJIиву на ()iHaHcoBy звiтнiсть ТОВ <Альфа-Лiзинг УкраТно.

|_.
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примIтки до ФIнднсовоi звIтностI зА PtK, ш{о зАкIнtIився зl грудняz0l9 року
( с; tl,tttcяLt(.tx .vKpctittcbKLtx zpLlgeHt,, якLцо t-te вказано ц!@_

]\1('ФЗ lб кОреttла>

I]ведеrлlrя в ,tiKl МСФЗ lб <Оренла> починаючи з 0l сiчня 2019 року. не матиме впливу на tPiHaHcoBy звiтнiсть КомпанiТ.

Ko.tt псt н i я в я к ос tll i оре н dоdавllя
Зrriни в поряJк), облiку лля орендодавця вiдповiдно до МСФЗ lб <Оренло носять несуттсвий характер у порiвняннi з

поря..lко\l об-,riкr,операчiй оренли згiдно МСБо l7 <Оренла>. Компанiя класи(liкус оренду, використовуючи Ti ж

принцttIlt.i к.,rаси(liкачiТ" шо i в МСБО l7 <Оренла>. видiляючи при цьому два види оренди: операuiйну i фiнансову.

Ко:ttланiя в якосrtli оренdаря
На :raT1' tlершогО застосування дJIя оренди. що ранiше була класифiкована як операцiйна оренда iз застосуванням

МСБО l7 кОрендо. Компанiя визнае а) актив з правом використання за величиною, що лорiвнюс орендному

зобов'язанню. скоригованого на суму будь-яких сплачених авансом або нарахованих орендних платежiв, пов'язаниХ З

цiскl opeH;toto. визнаних у балансi (звiтi про (liнансовий стан) безпосередньо перед датою першого застосування та б)

орендне зобов'язання за теперiшньою BapTicTto не сплачених орендних платежiв, дисконтованих 3 використанняN,I

додатковоТ ставки запозичення на дату

5. CyTTeBi облiковi суджеrlня, оцiнки i допущення
Невuз н аче н ictllb оъli н ок
У прочесi застосування облiковоТ по.ltiтики КомпанiТ керiвництво використовувало своТ судження i робилО ОЦiНКИ ЩОДО

визIlаtlення сум. визнаних у (liнансовiй звiтностi. Нижче представленi найбiльш cyTTeBi випадки ВикОрИСТаННЯ СУДЖеНЬ

T,it tlцiHt,lK,

lJ u з tt а tt ttя вidсtltроче tt cl.,rl пodalllKoBozo акl71uву

Визlrаний вi.rстрочений податковий актив являе собою сумУ податкУ на прибуток, шо вiдшкодовусться шляхоN,I

rмайбlтнiх вiдрахувань з оподатковуваного прибутку. i вiлобража€ться в звiтi про dliнансовий стан. Вiдкладенi поДатковi

активИ вiлображаю,гься в тiй Mipi" в якiй реалiзаuiя вiдповiдноi податковоi пiльги с ймовiрною. Суми майбутнiх

оподатков)/ваних прибуткiВ та податкових пiльг, ймовiрних в майбутньому, заснованi на очiкуваннях керiвництва, якi

вважаю,гься обгрунтованими в обставинах, що склалися.

ЗапасLt

Запаси оцiнrоються за мсншою з двох вартостей: собiвартiстю чи чистою вартiстю реалiзацiТ. Чиста BapTicTb реаJiзацii-
попередньо оцiнена цiна продажу у звичайному холi бiзнесу MiHyc попередньо оцiненi витрати на завершення та

погlередньо оцiненi витрати. необхiднi д.ltя здiйснення лродажу.

l' е зе рв оч i кува tt ttx кре dltmH u-r зб uпlк i в

Очiкуванi крелитнi збиткИ 
- це зважеirа за ймовiрнiстю оцiнка кредитних збиткiв" тобто теперiшня BapTicTb ycix

недоотриманих оум lpошОвих коштiв за весь очiкуваний строку дii (liнансового iHcTpyMeHTa. Сума нарахованого

резерву очiкуваних кредитних збиткiв заснована на очiкуваннях керiвництва, якi вважаються обrрунтованими

iн(lорrIаuiсю про минулi подiТ та прогнозами майбутнiх економiчних умов.
CyTTcBi облiковi суд2кення
K.l ct с, uф i к ац i я .t i з ttH zy я к r! i н а н с ов oz о л iзu н zy

!еякi Lогtlвори лiзиlrгу. ),кладенi Компанiею, мають характеристики як (liHailcoBoгo" так i операuiйного лiзингУ. В

TaKo\I) Bt1IIa.lK) .t.Iя к;tаси4liкашiI лiзингу як (liнансового або операцiйного на дату виникнення лiзингУ необхiднi

с) jl)+(eII ня KepiBtltlttTBa.
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приNII],ки /to ФIFIА[iсовоI звIтностI зл PIK,
( с; tttttc,rlчa-x |lKpcti'Hcl-)Kllx zpltBettb, ,tKLt|o lte вка,зuно iHule)

шо зАкIнчився зl груltня2019 року

5. Гllошовi коштl.| та Тх еквiваленти (кол рядка l l65)

CraHo\I на Зl гр),дня20l 9 року та 3l грулгп20l 8 року
}l Lic]-\ II tt 1.1 \I LI ll HOi\I :

залишки грошових коштiв та Тх eKBiBaJIeHTiB були представленi

3 l. l 2.2019 31.12.20l8

Г-рtlt-rrовi ксlt_t],гt,{ tta банкiвських рахунках }, гривнi
I'1lclltltlBi Ktltll гLI на дегIозиl,них рахунках у гривнi
l рuш()l]i кош_l,гl{ на деIl()зитних рах)/нках в iгtозgмнiй вzurютi

Лебi,гtlрська заборгOванiсть,]а суп),тнi tlосJIуги

Розрахунки за преr,ензiяN,Iи

Заборгованiсть зi страхових виплат
I-Iерелп jI ати постаLI ajl bI] и I(aN,I

I н шtzr заборговаI-t icTb

Всього

7. Податкlt до вiдшкодування та передплати з податкiв (кол рялка 1135)

CTaHorI на 3 l гр1,.лня 20 l 9 року та З l грулня 20 l 8 року податки до вiдшкодування та

t tреJс,гав.-tенi tlаст},tlниN,I чином :

l 167

|9 |72
37 008

l 897
lз 0l0
5 755

57 347 20 662

Поточнi рахункИ в гривнi та валютi вiлкритi в АТ "АЛЬФА-БАнк", що мас згiдно Fitch Ratings довгостроковий i

короткостроковий рейтинги за мiжнародною шкiLлою на piBHi В-/В/Стабiльний та рейтинг iнвестклаСУ BBB+(ukr).
[-рошовi кошти та ix еквiваленТи включаютЬ кошти на поточниХ рахункаХ та депозити до запитання, що вiлкрито в АТ
"дльФд_БдНК", та являють собою активи. якi можна конвертувати у вiлому суму готiвки 3а першою вимогою i якишl

притаманний незначний ризик змiни BapTocTi, тому вiдображенi за номiнмьною ваРТiСТю.

6. lнша лебiторська заборгованiсть (кол рялка l l30,1 l40,1 l55)

станоltна3lгрулня20l9рокута3l грулня20l8рокуiншалебiторськазаборгованнiстьбулапредставленанаступни\l

з 1.12.2019 з l . I2.2018

l 605

9з7
3 906
5 000

6,7

768

s вво

11 448 6 7l5

передгlлати з податкiв були

з 1.1 2.2019 з 1.1 2,2018

l 1ep,-,-tiI.-lL]Tt1 з i r tшttх по,l1zl,гI(i в

llepe_lп.lLiTtl з IIоJа,гкiв. гtов'язаних iз заробiтноIо платою
[1epu,-tI1.1LII а з I IДВ
Всьо го

TpalIcIlopтHi засоби. гIризнаLIеIIi дrrя передачi у t|liнансовий лiзiLlг",га товари

Заtlасlti .tас,гилlи

l Iiurиl]о,га irtttti матерiа.llи
Вс ьо го

1

зlб
323

8. Запаси (кол рялка ll00)

Станомtна3lгрулня20l9рокута3lгрулня20l8рокузапасибулилредставленi наступни]vlЧиноМ:
зt,l2,20l9 з1.12.20l8

155
53

2з2

25

9

60
l 040 94
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прl4мIтки до ФIнднсово[ звIтностl зА PIK, що зАкIнчився 3| грудн я 2019 року
( t; пtttсячах 1lKpa|HcbKLlx ?pllGellb, якLL|о 11e вкQзаltо iнu,tе)

9. Iншi оборотнi активи (кол рялка l l90)

CTaHort на З l гру,лrlя 20 l 9 року та 3 l грулня 20l 8 року iншi оборотнi активи були прелставленi наступним чином:

31.1 2.2019 31.1 2.2018

202
l9

22l

l0. OcHoBHi злсоби (кол рялка l0l0)

CTatlort на 3l гр1,.rня 20l9 року та 3l грулня 20l8 року ocHoBHi засоби були прелставленi наступним чиноМ:

Транспортнi Офiсне всьогозасоби обладнання

Itttш i оборtlтtl i а]к,гLlви

ГlерелоI IJaTa за гIерiодич tl i видання
Всього

ПepBiclla BapTicTb
Залишок на 3I грулня 2018
надходження
В Hy"Tpi ш н€ переNI i щен ня
В ибу,ття

ЗалIlшок Ila 3l грулllя 20l9

накопltченtll"l знос
ЗалIlшок на J l грудня 20l8
Д vrtlрr,и ]ацil-t tl i в i:paxy,BaH ня

В нl,r,рiLtl нс пере\I iшенI,Iя
I}ибl т-гя

Залишок на 3l гl)удня 2019

1 57l
3 750 l 008

- (80)

5 321 1 436

(343) (492)

508 2 079

l48
|4

l62

4 758

(80)

6 757

(835)

( l 383) (584) ( l 967)

75 75

(l 726) ( l 001 ) (2 72,7)

Чltста ба.:lаllсова BapTicTb на 3l
груlня 2018 ___J?Ж_ _________!_q_ _______!З!l_
Чltста ба.,lансова BapTicTb на 3l
гр1,.rня 2019 3 595 4J5 4 030

I}ci ,граlIспtlр,гtri засоби. що перебувакlть в складi основFIих засобiв. переданi в якостi забезпечення за кредитними

.lo0-0tsOpa\!ti.

2l
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примlтки до Фlнднсово[ звIтностl зА PIK, tцо злкI}Iчився зl грудн я 2019 року
( ci tttttcяLt(lx |)l(pai'HCtlKL:X ?pLtBeHb, якLцо не вказаttо iHu,te)

l l. Непlатерiальнi активи (кол рялка l000)

С,гаttсlrt на 3l грr.rrrя 20l9 poKyTa3l груллlя 20l8 року немlатерiальнi активи були прелставленi наступним чином:

Первiсllа BapTicTb
Залllшlок на 3l грудtlя 20l8
Ilадход}I\еIJня

В и бl,ття

ЗалlIшок tla 31 грулня 2019
Накоп lлчена амортизацiя
Залltшок на 3l грулня 2018
z\ rttlр,гизацiй lr i вiлрахування
Зал1.1шок на 3l грулrlя 20l9

Чиста балансова BapTicTb на 3l грулня 20l8

Чиста балансова BapTicTb на 3l грудня 20l9

Валова забоl)гованiсть з фiнансового лiзингу
I-{еоr,ри\lаний t|liнансовий дохiд вiл t|liнансового лiзингу

Поточна BallTicTb пtiнiмальних лiзингових платежiв

Вiдобl)аiкенi в балансi наступним чином:
I ]tl гtl.tttа :ебi,гсlрсьl<а забtlрI,ован icTb з t|liнансоl]ого лiзингу
Рсзерв с\ \I н i вноТ заборгtlваносr,i
Ч ll ста l)еал iза цi l"{ н а ва pTicTb п оточ н оТ дебiторськоТ заборговаtl ocTi з

ф iH а н сового .ц iзl,r н гу

Довгострокоt]а;ебiтсlрська заборгованiсть за мriнiN,{а_пьними лiзинговими
l I- IaTe /t\ a\I t,1

I Iel,apaнToBarIa за_lи tшкова BapTicTb

Довгостl)окова дебiторська заборгованiсть з фiнансового лiзингу

Програмне
забезпечен ня

750
2 о44
(941)

l 853

Всього

750
2 044
(94l )

l 853

(727)
(142)

з 1.12.2019

796812
( l 99 505)

597 307

395 170

395 770

20| 5з7

20l 537

(8б9) _ (8б9)

23 23

984 984

(727)
(| 42)

l2. !,ебiторська заборгованiсть з фiнансового лiзингу (кол рялка 1040, 1I25)

CтaHort на 3l грулня 2019 року та 3l грулня 20l8 року лебiторська заборгованiсть з (tiнансового лiзингу бу.та

lIpe;lc,l,aB",let.Ia I|аступним чином :

31 .12.20l8

44 б33
(47 5)

14 158

32 09l

32 09l

|2 06,7

12 067

Iiегарантована зfuIишкова BapTicTb вiдоброrtена в (liнансовiй звiтностi за дисковтованою вартiстю та являе собокl

ьrайбу,ггri гроIrlовi потоки. lцо ]!tоже отримати комланiя пiсля закiнчення строку (liнансового лiзингу в разi" якщо

Iloкyпel1b залиши,гь за собоtо право викупиl,и транспортний засiб. Слiл зауважити, що icHye достатня ймовiрнiсть, що

пiс,iIя закittчс[Iня строк), (liнансового лiзингу справедлива BapTicTb транспортного засобу буде значно виша за

негараIIтований п_патiж. зазначений в планi лiзингу. В значнiй кiлькос,гi логоворiв (liнансового лiзингу зазначено, lцо

вllк\п транспортного засобу орендарем у орелlдодавця може вiлбутися за справедливою вартiстю надату викупу. тобто

(lilктllчно Коrtпанiя !Iоже отримати плату за транспортний засiб по закiнченню договору фiнансового лiзингу бiльшу за

} l с гараll-гован lt йt п.r атiж. зазrt ачен и й у логtlворi.
Чltстi itlвсстиuii 1 (liнансовий лiзинг в складi лебiторськоi заборгованостi переочiнюються на кожну дату ба.rансу в

зiLlе;кностi Bi: зrtiни курсу валlоти. що застосовувався при уклаланнi плану лiзингу. Рiзничi отриманi в резулы'атi
перера\) нк) вiдt;tlсяться до складу доходiв або витрат у Звiтi про (liHaHcoBi результати.
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llримlтки до ФII{Ансовоi звIтrIос],l зА рIк,Iцо зАкIнчився зl грудня 20I9 року
(' в пluсячах yчpaitcbrux ?рuвень, якu|о tle вказано iHtue)

('r,aHorI на 3I гру,лня 20l9 року та 3l грулня 20l8 року в результатi проведення перерахунку чистих iнвестиttiЙ в

(liнансовий лiзинг виникли наступнi дохоли/(витрати) вiл курсових рiзничь :

Дох iд,за LI и cTt,l rr и i гI вести цiя шц и tloN,{ i нован и N,{ и в доларах США
Дохiд за LItlcTt,lrtlt iнвестиtliяш,rи HoMiHoBaH иNr.и в свро
Вс ьо го

Дебiтоllська заборгованiсть з фiнансового лiзингу:

3l грулня 20l9 року

3l грулllя 20l8 року

з 1.12.2019
l9

348

31 . l2.20l8

367

Строк
погашIен ня до

l року

з95 770

32 091

Сума заборгованостi
526 819
66 878

6 0l8
7 582

45 345
652 642

Су*ма нарахованого резерву
7 009
l 411

461'

l 04з
45 345
55 335

Строк
погашення вiд

l до 5 poKiB

20 l 5з7

12 067

Всього

597 307

44 l58

Дrlалiз по строкам лебiторськоТзаборгованностi з фiнансового лiзингу станом на 31.12.2019 року:

Строк
I-Ie прострочена та

до 30 днiв
вiд3lдо60
вiд бl до 90
бiльLlrе 366
Всього:

прострочення
не знецilлсна

l3. Крелllторська заборгованiсть (кол рялка lб15)

:;;:::] 
на Зl грlлня 20l9 року r,a 3l грулня 20l8 року кредиторська заборговаrtiсть була представлена rlаступним

з 1.1 2.2019 31. l2.20l8

Iipe:l,rTopcbKa заборгованiсть за ocнoBHoIo дiяльнiстю
Всього

Дванси отриманi за лiзинговимrи платежами
Аванси отриrlанi за супутнiпtи IlосJlугами
Всього

Оренлнi платежi за логоворами лiзингу. отриманi вiд лiзингоотримувачiв до строку

враховуються в рахунок вiдгrовi/tноТ дебiторськоI заборгованностi на (lактичну дату

928 60
928 60

Поточttа }iреJиторська заборгованiсть станом на 3l грулня 20l9 року представлена заборгованiстIо за транспортi засоби

1 с1 rri 928 тIlс.грн.

l4..{ванси o:epiKaHi (кол рялка l635)

CтaHort на 3 l грl.rня 20 I 9 року, та 3 l грулrlя 20l 8 року аванси олержанi були прелставлелti наступним чином:

з1.12.20l9 з1.12.2018

8 426
190

8 426 790

ПЛаТеЖу. роЗГЛядаються як "aBaljc" i

платежу.
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прl.{мI,1,ки до ФIнднсовоi звlтностI зА PlK, що зАкIнчився зl грулня 20t9 року
( cl tllttcя.tax укрq|нськuх epttBeHb, якtсlо tte вксtз_аttо iHttte)

l5. lншi KopoтKocтpoкoBi зобов'язання та HapaxoBaHi витрати (кол рялка l620, lбб0, lб90)

C,t,aHort на 3 l грr дня 20 l 9 року та 3 l грулня 20 l 8 року iншi KopoTKocTpoKoBi зобов'язання та HapaxoBaHi

пре.]став;lенi наст},пниN, чином:
31.1 2.2019

10 l37
3 878
l 375

608
з22re

кошти були представленi

з 1.12,2019

бз2 7 65

(407 4l 9)
225 346

витрати буlrи

з 1.12.2018

l44 5_47I IapaxoBaнi вi.lсtlтки за кредитами
Резерв д.lя забезпеLIення майбутнiх витрат

Iншi зобов'язання
Резерв вiдпl"сток
Зобов'язання з податку на лодаLIу BapTicTb
Вс ьо го

l6. Довгостроковi позиковi кошти (кол рядка l5l0, 1610)

СтагtсlrI на 3 l гр},дня 20l9 року та 3 l грулн я 20l 8 року довгостроковi позикtlвi

Довгостроковi зай]\Iи вiд пtlв'яtзаних cтopiH

fiсlвгсlстроковi кре-rити банкiв
[lотсlч на частI.1IJа довгострокових зобов'язань
До вгострокова част}l на

l8

l44 565

наступни]\I

з 1.I2.20l8

47 4 54_8

47 4 548

CTaHorr Ha3l гр1,.rня 20l9 poKyTa3l грулня 2018 року позиковi кошти були представленi наступним чиноМ:

Забсзl Iечен i дtlвI,остроковi
Заrбез tl ечен i дов гостроков i

Забезгrечен i довгостроков i

Всього:

кре,ци,[,и банкiв в украТнських гривнях
кредити банкiв в доларах США
кредити банкiв в €]вро

31.12.2019

5l9 044
12 |31

l0l 584
632 7 65

з1.12.20l8

(',t,attort на 3 l гр1,.rня 20 l 9 рок1, середня вiдсоткова ставка по довгострокових кредитах в гривнях складас 23,95% рiчних
(сгрtlк погаrrIеrrня - 2020-2024 роки). IIо кредитах в доларах США - 6,96% рiчних (строк погашення -2020,2022 роки).
l](l Kpe_lllTa\ в свро 4.2l%o рiчrrих (строк погашення -2020-2023 роки).

lliс_lя псрвiсr|()11) l]изнаIlllя кредити та позики сrцiнюtоться за амортизованою вартiстю з використанНяМ МеТО2!."'

e(leKтlr вноi прсlцен,гноi ставки.
Дirlортизована вартiс-гь розраховусться з урахуваIlням дисконтiв або премiй при прилбаннi, а також комiсiйних абО

витрат. якi с HeBi-:'t rtною часl,иною е(lективнr.lТ процентноТ ставки.

Компанiя залучас кредити на ринкових умовах та е(lективна процентна ставка вiдповiдае договiрнiй, KpiM того. вiдсутнi

премiI або дисконти при первiсному визнаннi, тому кредитнi зобов'язання вiдображаються за номiнальною вартiстю.

гIротягом 20l9 року та 20l8 року був представлениЙ наступним LIином:Pr х lto запозиченLlях вiл r|liнансових ycTaIJOB

По oT1lltNtaHtlю та погашенню позик:

}la l сi.lня
I lll_tхо-i/hення за piK

[lоr-ашен ня протя го\I рок)"
В зас \I()зtLliK

CTaHo}t на 3l грулня

20l9

8l l |67
( l78 40_2)

20l8
47 4 548

(414s+Bl
632 ,7 65
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прI,Iмlтки ло ФIнднсовоi звlтtlостl зА PIK, що зАкIнчився зl грудня 20l9 Polty
( в tllttc,rlчQx llKpo|ttcl)Kllx ?pLlBeHb, ,llilL|o lte вка,заItо irlu,te)

По нарахуван}lю та сплатi вiдсоткiв:

lta l сiчllя
[Japax1 ваrrня за piK

I lогашення проl,яго\l року
Зvlеншенrtя за pax),Iloк прощення боргу
Станопl на 3l грулня

У наступнiй таблицi представлений строк погашення кредитiв та позик, дiючи
та 3l грулня 20l8 року:

!о о,tного року
Вiл tlднtlго ло п'яти poKiB

Бiльше п'яти ptlKiB
Станом на 3l грулня

'Гранспортн i засоби

N4айновi права за лiзинговими договораN,{и

Всього:

l7. Дохiд вiл реалiзацiТ ToBapiB, робiт та послуг (кол рядка 2000)

ttlxi_t вiд l)еiL-IiзацiТ ToBapiB. робi,г та послуг за piK. шо закiнLIиt]ся 3l
пре-lс,I aB. Ie}{I] й нас,г\,пtIи\,I чиноl\,I :

Станом на 3l грулня 20l9 року заг.L,Iьна сума позикових коштiв складала бЗ2 675 тис.грн., з них поточна частина,407
4 l 9 тис.грн." довгострокова частина - 225 346 тис.грн.

CтaHort на 3 l грулня 20 l 8 року загiLльна сума позикових коштiв складала 474 549 тис.гРн.

Зобtlв'язанttя за кредитниN,Iи договорами забезпеченi транспортними засобами, що на,rежать КомпанiТ. та майrtовиirrlt

lIpaBa\lll за,,tiзtlttговlлrrи договорами. Буль-яких iнtпих обмежень за кредитними договорами Компанiя не мас.

Станопr на 3l грулllя 20l9 року та на 3l грудня 2018 року забезпечення кредитiв та позик та ii балансова BaPTicTb

були ltacTyпltllпllI;
3 l. 12.2018

201 9

407 4l9
225 з46

632 765

з 1.12.2019

9з9 595

52з l88

@

грудня 20 l 9 року та 3 l

20l9
|44 547

89 742
(79 605 )

(l44 547)
10 137 l44 547::

станом на 31 грулня 2019 року

2018
|44 54]

2018

цл ц siB
47 4 548

грудня 20lB року

2018

l0 706

27 ||з
37 819

грудня 20l8 року

2018

Дохi: Bi; реtlliзацij' об'с,кr,iв ), (Ьiнансовий лiзинг

/{oxiлl Bi: IlaJaIlHя ко\Iiсiйrrих послуг

Дохiлr вiд реtl.liзацiТ вилJ-чених об'с:ктiв

IнLшi дtlхtlди IIов'язанi з (liIlансовиI\{ лiзинI,оN,{

Вс ьо го

2019

з1 | 930

1 428
l 079

l 0б5

375 502

l8. Собiвартiсть реалiзоваllих ToBapiB, робiт та послуг (кол рялка 2050)

Собiвартiсть реалiзованих ToBapiB. робiт та послуг за piK. що закiнчився 3l грулня 20l9 року та 31

представлена наступниNl чи HoN,I :

2019

('обi вар,гiс,гь об'€]I(тiв (liнансового rriзингlz
L'обiвirртiс гь в}{",IvtIсних об'сItтiв r|liнансового лiзинг1,
Вс ьо го

369 lll

369 l1l
] 0з4
7 034
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IlримIтки до ФIllАнсовоi звIтностl зА PIK, що зАкIнttився зl грудня20I.9 року
( в muсяLlсlх yKpcti't-tcbKLlx ?pLlBeltb, якLцо не вказаltо iHtue)

l9. Аллliнiстратlлвнi витрати (код рядка 2l30)

ддrriнiстративнi витрати за piK. що закiнчився 3l грулня 20l9 року та 3l грулня 20l8 року прелставленi настУпниNl

ч иноN{:

Заробiтна гIлата та вiдrlовiднi гrарахування

Ствсlрення резерву вiлпусток та забезпечення майбутнiх витрат
I Iослl,ги oтopoнHix органiзацiй
ОрсL|да o(l)ic)

Знtlс,га а\,Iортизацiя
Банкiвськi пtlслуги
iVlатерiа,lи та па_циво

Ittшi вtлтрати
Всього

20. BltT[)aTlt на збут (кол рядка 2l50)

[3r.lr-pa,l It Ila збl т- ]а pitt. шсt закitIчився

IItlc.r\ гtl п0 за_]\ LteL{Llltl к"riс,н,l,itз

[JltTpaтtl Htl peK.la\I\, та \Iаркетиt-Iг

Vlатерiа-rtt
Iншi витрати
Вс ьо го

2019

|4 79l
4 508
l 305
| 044

бз9
28l
35,7

16l

2018

5 7_04

i^

4|2
2 з04

23 086

3 l грудн я 20l 9 року та 3l грулгп 20l8 року tlредставленl наступним
2019

216,7
з20
l64
56

2 707

8 941
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21.1ншi операцiйнi доходи (кол рядка 2|20)

Ittшti сlгlерацiйrлi jtс-lхо,ttи за pir<. шо закiнLIився 3l грудня 2019 рOку та 31

LIи tlON,I:

дохсlд вiл кl,рсових рiзниць
Дохiд вiд прошення боргу за нарахованиN,Iи процентами
OTplr\laHi штраt|lи та пенi
Безповоротна (li нансова допомога
Зrtегtшення резерв), на знецi}Iення дебiторськоТ заборгованостi
IH Lrli Jtlxtl_llt
Всього

22. lншi операцiйнi BltTpaTш (код рядка 2l80)

Illtui ctllepalliйlti виI,ра,I,LI за piK. tlto закilIчився З l грудня 20|9 року та 3l
LIt1}-IO\1:

[3лrl,ра,ги на tllорrr,чвання резерв} пiд o.tiKyBaHi крелитнi збитки
Вllтрати вiд к),рсових рiзниць
CTpaxtlBi lt"taTerKi

Itt шl i BttTpaTll
Всього

грудня

I-рудня

26

20l 8 року прелставле1-Ii наступниN,t

2019 20 l 8

l57 448 l 15 650

I 54 905
5 l9l 90]
5 000
4 290 465

42 | 265
326 87б l l8 287

20l 8 року представленi наступниN,,I

20l 9 2018
48 508 15 658
42 258 82 070
6 l30 2 492
4418 ll43

10l з l4 l0l збз
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примIl,ки до Фlндtlсово'i звlтностt зА PIK, що злкIнчився зI грудня2019 року
| б llll!L,r!|tu-\ vKDai-l!L,bKLrx ,,pl|6el!b, якtцо lle бкLl.заllо ilru.re)л

23. Фiнансовi доходи (код рядка 2220)

Фiнансовiдоходизарiк.щозакiнчився3l грулня20l9рокута3l грулня20l8рокупредставленiнаступнимчином:
2019 2018

Вiдсотковi .1о\о.lи вiл фiнансового лiзингу 53 096

Ittшti Bi.tctlтKoBi дохtlди l l05 225'7
Всього

21. ФirraHcoBi влrтl)ати (кол рядка 2250)

Фiнансовi витрати за piK. tI{o закiн.lився З l грулня 20l 9 року та 3l

HapaxoBaHi вiдсотки за кредитами та позиками
Всього

25. lншi доходи (кол рядка 2240)

Iltttti .ltlхtl.tи за piK. шtсl заr<iнLIився 3l грl,лrrя20l9 року 
,га 3l

Отри \laH i cTpaxoBi вiдLlrкодування
Iншi дохсlди
Всього

26.LHшri витl)атl,r (кол l)ядка 2270)

Itttlli rзиr,ра,ги за piK. ruo закitILIився 3l грулrr я 201 9 року та 3l

I)езr,lь,I,аl, вiд виб1,,гr,я осt]оt]Llих засобiв
Iншi вlлтрати
Всього

Ol р1,1\Iання зай Mly, (О/оО/о)

() r рlI\lаII}lя Il()зик

I I1lrr_tбаtlttя I,()Bt]piB i гlосJ]),г

Всього

54 20l 2 25,7

грудня 20l8 року предстаI]ленi наступниN,{ LIином:

2019 201 8

10 249 50 009
70 249 50 009

гр),дня 201 8 року представленi наступним чином:

2019 018 
9l0
353

l 263

грудня 20l8 року предотавленi настугIним чиrIом:

2019 20l 8
465

465

947
9ll

27. Розраrr,нкlt та операцiТз пов'язаними сторонами

fl.lя rri:lеГл шiсТ фiнаrIсовоi iH(lopMauii спецiалы,lого призначення за МСФЗ сторони вважаються пов'язаними. якЩо оДна

} Hll\ \Ia(, rtt,l;K.tttBicTb контро.цювати або чинити сутгсвий вплив на операчiйнi та tpiHaHcoBi рiшення iншоТ сторtlни" як

в}lзtlачено в NIСФЗ 24 "[)озкриття iH(lopMauii про пов'язанi сторони". При розглялi кожного випадку вiдносин. що

\Iоrк)-гь яв.lяти собою вiдносини мiж пов'язаниNIи сторонами. увага придiляеться cyTi чих вiдносин, а не тiльки 't',хнiЙ

lориличнiй tPoprri.

Характер вiдносин з тил,tи пов'язаними сторонами, з якими Компанiя здiйснювала значнi операцiТ або мас cyTTcBi сalльдо

станом на 3l грулня 20l9 року та 3l грулня 20l8 року, наведений далi.

З ttов'язuнuлtа сmоронолu бr,лu провеDепi насmупнi опероцii:
2019

(49 259)
(85 l 650)

(l 471)

_ (902 380)

1 858

20I8

(203 870)

(30з)
(204 l73)

2,7



примI,1,ки ло ФIнднсовоi звIтностI зА PlK, що зАкIнчився зl грудня 20l9 року
( с; пtttcяLlax .1lKpai'HcbKltx ?puleltb, якLl,|о не вка,зано ittu.te)

! eбittttlllcb кч пt0 креDuпtорськ0 зчборzовttннiспtь

Дебiторська заборгованнiсr,ь та аваI{си отриманi
[] а.,tагlа I]0Bop(),I,Htl с|liгrансова /1опо]\4ога

/lоrзl,остроI<овi зайrlи Bi;t пов'язаних cTopiH

Кре;tи,r,и вiд IIов'язаIIих с,горitr
Вс ьо го

Вuпл ctпlll tlpoBidHoMy yllpoBлittcbKoMy персоншlу :

Заробiтttа плата r,a iншi KopoTKocTpoKoBi випJIати

Соцi а_l ьн i вiлрахуван ня

Всього

прибуток дсl оподаткуванFIя в бухгitлтерськошлу облiку

Податок на прибуr,ок l 87о

Вплив постiйгrих рiзниць
Змirrа резерву вiлстроLIених полаткових активiв
Витрати з податку на прибуток за piK

[} п.,l ll l},гlt 1}l lI асо Bll х pi,lll Il llb Il а l} iдсr-ро.lеll i пода,гкtlвi
il KT-lI BIl

I н шl а .rсбi,горська заборl,оваtt icTb
l l ере_tопJати,гt] креitиl,орська заборгован iс,гь
()crroBгti засоби
I)e зepBtt

I Iо:агковi зб}I,гки \ll1FIvJих перitlлiв

I)ч,зсрl] tja переоltiнку вiлстllсlt{еIIих пода,гкових ак,гивiв
Всього вiлстроченllй актив

з 1.12.2019
428

5 000

(642 902)

@

2019
5 926

340

з l. l2.2019
l 89 646
(34 l36)

(3 l9 584)

(164 0r4)

31.12.20l8

5 000
(6l9 095)

(614 095)

20l8
l 637

242
6 266 I 879

CTattort на З l гр1,1ня 20l 9 року та на З l грулня 20l 8 року ло провiлного управлiнського персонzuIу вiднесено KepiBH ика
,га (littattctlBtlгo директора Компанii. ГIротягом 20l9 року та 20l8 року, загальна сума винагороди провiлнопrу

1,гIрав_,liнсько|!lу персоналу складалася з короткострокових виплат i включена до складу адмiнiстративних витрат у
ск.ltадi елелtентiв tlперацiйних витрат на заробiтну плату Форми 2 кЗвiт про (liHaHcoBi результати (Звiт про сукупний

.roxiд)>.

28. BlrTpaTll з податку на прибуток

Резерви пi,l вiдсr,рсrченi податковi активи стl]орюються у oyMi полаткових активiв, погашення яких не очiкус'тьСя в

звязк), з tlевизltачеlliс,гlо щоjlо Тх отримання.

з l. l2.20l 8

(9 605 )

l 729
(з 50 3 08)

(358 l84)

Вirстроченi податковi активи та зобов'язання
I]tlзttаtti tttl_ta I,Kc,lBi ак],иt]и та зtlбов'язання

Вi.rстроченi IIоJатки на прибу,гок розраховуIоться за всiми тимчасовими рiзницями, якi виникають мiж балансовоlо

BapTicTttl aKTttBiB i зобов'язань,I,а iх поllатковоtо базою. використовуючи очiкувану до застосування податкову ставку в

rlepioлi. Ko-,l и l,!! \lчасов i рiзн и lti булуть викорисr,ан i.

нижче наведеrtо зrliltлt за пtrточtlий rlерiод:

з l .12.20l8
6 5l5

60

| 244

9 950

359 9lз

Рух за перiод
4 9з5

l0 637

2,786
45 385

(229 975 )

31 .I 2.2019
ll450
l0 697

4 0з0
55 335

l29 938

37,7 682 (l66 232) 2l l 450

28



примIтки до ФlнА[Iсовоi звlтIiос],!зА рIк,lцо зАкIнчився зt грудня 20l9 року
( в tltttcrtчax _vKpa|Hcblillx ?рuвенъ, я.кl/|о не Gказuно iншtе)

I}ll. lIt в I ll lt tlacoBllx pi,llllIць' tla BiдcTpOtIelli ltода,l,ковi
ltlClo ll'lI }а ll ll я

I IclraTepiaulbtli ак,ги ви

I tt шtа . tебi,I,tlpcbKa забtlрI-оваFI iс,гь

Дебiтtlрська заборгованiсть з tlliнансового лiзигrгу
Всього вiлстllочене зобов'язанttя

Колtгtанiя не вt{знас вiлстро.Iений податковий актив в зв'язку з ],им. що
i\4а€, переконання, шо отриN,{а€] достатнiй оподатковуваний прибуток

з]\Iеншений на с),]\1), тиIчILIасових рiзниt{ь.

29. Резервtl

Резерв c)/]\,IHiBHoT заборгованостi з (liнансового лiзингу на початок перiолу
Ре,зерt] Ilo iгtttliй сl,шлtliвнiй лебiторськiй заборгOванос,гi на гIочаток перiоду

Hapaxr ваIlг]я резервl,лебi,горськоi заборгованостi з t|liнансовitго лiзингу

В lt Ktlp tlcTal l ня резерв), дебi,l,сlрськоТ заборгованостi з (r i нансового л iзинг1,

Резерв с\ \IнiвгrоТ заrборгованостi з t|liнансOвого JIiзингу на кiнець перitlд1,

Резерв по iншiL"l c},\{ttiBl-tiй дебir,орськiй заборгованостi на кiнець перiолу

забезпечення та зобовязаtl}lя

Резерв вiдпl,сток IIа пOчаток гrерiоду

Зitбезпече}ItIя N{ айбl,тt-t ix витра,г

Haparxy Battl ня резерву вi;ltl),с,гок

IIарахування резерву пiд мrайбутнi витрати
Виксlристання резерву вiлпусток
ВикористаFIня резерву пiд г,цайбутнi витрати

Резерв вiлпусток на кiнець перiолу
ЗабезпеLIення ь,rайбутIliх витрат на кiнець перiолу

мас податковi збитки за минулi перiоли та не

протягом наступного року, який може бу,ги

31.12.20l8 Рух за перiол 31.1 2.2019
(9б l ) (984)

(529 5 65 ) (5 73 723)

(23]

(44 l58)
(14 l81) (530 52б) (57 4 7 07)

Резерви за роки, що закiнчилися 3 l грулня 20 l 9 року та 3 1 грулня 20 l 8 року, були прелставленi наступним чином:

Резерви пiд знецiнення дебiторськоТ заборгованностi
2019

(9 950)

20l8

(2l 295)

(54 l46)
8 76l ll 345

(55 335)

2019

(9 950)

20l 8

(608)

(3 900)

22
(608)

(3 878)

30. ОпераuiГllli рlrзttкll
ОперачiЁlrrlrлi ризик - це ризик. шо виникас внаслiдок системного збою. помилок персоналу, шахраЙства чи зовнiшttiх

гltl.,tiй. Ktl.1lt переста(,(l1 нкчiоrlувати систеj\,Iа контролю" операuiйнi ризики можуть завдати шкоди репутацiТ. мати

tt1-1ltBoBi rtас.,li.]ки абtl призвесr,и до (tiлrансових збиr,кiв. Компанiя не може усунути Bci операuiйнi ризики, але за

_,loll()\l(ll-olo с1,1сl,еIlи кOrlтроJIю i шляхом вiлстежеlлня ,га вiдповiдноi peaKuiT на потенцiйнi ризики Компанiя може

\прilв_lятll такLlN,lи ризикаN,Iи. Система контролю передбачас е(lективний розподiл обов'язкiв, правадоступу, процедури

зiil,вер_]ження iзвiрки. навчання персоналу. атакOж процедури оцiнки. включаючи внутрiшнiй аулит
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I]римlтки до ФIнАнсовоi зBITIlocTI зА PlK, що зАкIнчився 31 грудня2019 року
l в пlllсячсl-Y v{pai'HcbKltx ?pllBeHb, якu|о не вказаl!о iHule)

i1 Опоdапlкуваttня
}'краiнське колrершiйне законодавство i, зокрема, податкове законодавство, деколи дозволяе бiльше, нiж одне

т.,l}\lачення. i податковi органи впровадили практику вiльного тлумачення податкових норм. Таким чином, piBeHb

ризикiв с бi;ыu високиlll у гtорiвняннi з ,гирr. який зазвичай зустрiчасться в краТнах з бiльш розвиненою податковоIо

систе\tою, Хоча керiвництво компанii вважас, що Компанiя дотриму€ться чинного податкового законодавства.

1,л),]\tачення одних i тих самих положень цього законодавства податковими органами може вiдрiзнятись вiд Тх

тлуN{ачення керiвництвом.

Полатковi нас.гri/{ки операuiй для цiлей оподаткування згiдно iз законодавством Украiни часто визначаються (lopMoKl

док),r,lс}ll,ува}Iня цих оrrерацiй та пiдходом до Тх бухгалтерського облiку. Вiдповiдно, компанiя структурус oKpeMi

операuiТ. щоб скористатись перевагами ,гакого визначення на ocHoBi форми з метою зниження загаJIьноi ставки

опоJатк),вання. Керiвничтво компанiТ вважас, що така структуризацiя оподатковуваного прибутку та вапових витрат

навряд чи призведе до додаткових податкових зобов'язань. Вiдповiдно. у чiй (liнансовiй звiтностi резерв буль-якого

потенцiйного податкового зобов'язанrrя" що стосусться цих операшiй, не був визнаний.

ii) CydoBi процеdурu
На думку Керiвничтва компанiТ, наразi не ictlye жодних поточних судових справ або позовiв, якi можуть зчинити

с),1,1,(]вий вIuIиts на результати господарськоiдiяльностi та t!iHaHcoBy позицiю КомпанiТ i якi не були б визнанi абtl

розкритi 1, rriii (liнансовiй звi,гrrостi за МСФЗ.

iii) YltoBu, в якuх процюе Компаttiя

Еконоrtiчна ситу,ачiя в YKpaTHi trаприкiнчi року значно погiршилась, що пов'язано з (liнансовою кризою в cBiTi, Також в

екilнол.riцi Украiни досi сгlостерiгаються особливостi, xapaKTepHi для ринковоТ економiки, що зароджуеться. Щi

особливостi включак)ть. oKpiM iнших, наявпiсть валIоти! що не с вiльно конвертованою за межами краТни. значнi

коjIивання обrIiнttсlго курсу. обмежува,rьний контроль у валютнiй c(lepi та вiдносно високу iнфляшilо. Положення

I]о;ltlткового. ваjllо,Iного та м1l,гного законодаI]ства Украiни дозволяють рiзнi тлумачення та часто змiнюються.

11срспективи пrайбу,гньtli економiчноi стабiльностi в YKpaiHi зrlлежать вiд е(lективностi економiчних, (liнансових та

монетарних заходiв, яких вживас уряд. а також вiд змiн у податковiй, юриличнiй. регулятивнiй та полiтичнiй c(lepax.

Jl. Управлiння ризиками
OcHoBrri (lirrarrcoBi зобов'язання Компанii включаIоть кошти кредитних установ, залученi з метою (liналtсуванttя

операrriйноi дiялыlосr,i КомпанiТ, OcHoBHi tPiHaHcoBi активи КомпанiТ включають грошовi кошти та iх еквiваленr,и.

облiгацiI внl,трiшньоТ лержавноТ позики, а також чистi iнвестицiТ в лiзинг
Koivrrrarrii в.,tас,гивий кредитний ризик" ризик лiквiдностi. ринковий ризик, вiцютний ризик та операчiйний ризик. а

також рtlз!lк 1,правлiння капiталом та iншими джерелами (liнансування.

Коrlrlанiя .1отрI,1II),сться виваженоi полiтики управлiння ризиками, основним принципом якоi с оптимальне

спiввiJнtltuенllя (ризик-прибутковiсть>l. Ilолiтика розроблена з метою отримання максимальних прибуткiв вiл

_liзltнгtlвltх операrtiй шляхоN,l мiнiмiзацii втрат та досягнення поточних i стратегiчних цiлей Компанii.

IIportec коtiтро-lю ризикiв Ilc включас TaKi бiзнес-ризики. як змiни в навколишньому середовищi. технологiях та галузi.

I}otttt кtlнтрtl.-lltllоться в процссi стратегiчl-tого лланування КомпанiТ.

i1 KpeduпtHuti рuэuк
Кllе_ltt,гнltiл ризик - це ризик (liнансовогtt збитку в разi невиконання контрагентом cBoix логовiрних зобов'язань.

KorItllHii в-rастивий кредиr,ний ризик. що виникас переважно у зв'язку з операцiями фiнансового лiзингу.
Коlrtrаtlii'в.lасr,ивий кредитttий ризик. який представля(] собою ризик того. що контрагент не зможе повнiстtо погасити

заборl oBaHicTb } встаlIовлений ,гермiн. Управлiння кредитIlим ризик(,)м також включае в себе регулярний монiторинг
з_tа,гнtlс,t,i кон,грагентiв погасити заборгованiсть в повIlому обсязi у встановлений TepMiH, аналiз фiнансового стану

_riзингоtlдержувачiв i контроJIь стану переданих в лiзинг об'сктiв ,га обладнаllня.
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приN4ll,ки до ФIнА}Iсовоi зв[т,l]остI :3А PIK, шlо зАкIнчl4вся зl
( с tltttcяLlQx vKllcli'ttct)KLLx ?pLlBeHb, яtiLl,|о не вказан() iHu,te)

грудн я 20l9 року

\laKct,trtanbHa c\,\,Ia кредитного ризику дорiвнюс балансовiй BapTocTi фiнансових активiв, вiлображених у звiтi гlро

dtittанссlвий с,ган

КоrIпанiя встаl]овила систему управлiння ризиками. включаючи процеси управлiння ризиками та внутрiшню систему

креJитного рейтинг1,. Система управлiння кредитним ризиком передбачас: регулярний монiторинг здатностi

_riзингоtl,1ерхirвачiв сплачувати суми у встановленi термiни, аналiз (liнансового стану лiзингоодержувачiв, контролЬ

cтaHy,лiзинговtlго обладнаrtttя. tlбмеження рiвня кредитного ризику на одного клiснта

Дналiз кредитного ризику на ocHoBi очiкуваних кредитних збиткiв за чистими iнвестицiями в лiзинг, торговелЬноЮ Та

iншоюдебiторськоюзаборгованiстюстаномна3l грулня20l9рокупредставленонаступнимчином:

Поточна

|,43о/о 7 ,66оh

59з 697 6 0l8

ll 448

Перiол прострочення
Бiльше 30 Бiльше б0 Бiльше 90

дн iB дн iB дн iB

|з,7 бо^ l 00,00%Коефiцiент очiкуваних збиткiв
Дебiторська заборгованiсть за

договорами лiзltнгy
I нша поточllа дебiторська
lабоl)гованiсть
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки

z\ttitriз Kpe;tll l,tIого ризик\, IJa ocHoBi очiкуваIiих
itItлою ]ебiторськоtо заборгt)ваLI icTto cTaHoN,I на

] 582

l 043

Всього:

652 642

1l 448

45 345

8 486 46ll 45 з45 55 335

кредитних збиткiв за чистиN4и irlвестицiями в лiзинг' торговельною та

3 l грудFI я 20l 8 року представлено наступним чином:

Поточна

Коефiцiснт o.1 iKyBa н tlx збиткiв

Дебiторська заборгован icTb за

договорами лiзингу
Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть б 7 15

Резерв пiд очiкуванi крелитнi зблlтки

Перiол прOстрочення
Бiльше 60 Бiльше 90

Всього:
дн IB дн iB

22,5зо^

44 l58 44 l58

6 715
9 950 9 950

на лiзингове N,{аЙно протягом TepMiH1, лiзиl-rгl,i
лiзингу, за уNIови успiшного виконанIlя

Ризики. пов'язанi з лiзиrrговим майноNI. TaKi як

правило, застрахован i за yN,{oBa]\4 и договорiв

Бiльше 30

Дн iB

зпбезпеченltrl
LI{tl cTtlc\ сться LIt,lс,гих iнвестицiй в лiзинг. Компанiя мас: право BJIacHocTi

\l()/Kc IIepe.]a,I,l.l йсlt-сl ;liзинl,tlодержувачу тiльки в кiнцi Tep]\{iHy

.-liзtlIIl,()o_lel],h) t]tlLlu,\I Bcix зобов'язань за договорами (liHaнcoBoгo лiзингу.
II()lI!к().,1/hен}Iя. BtlK-lliKa}Ii рiзrrи\.4и IlриLIинА1\4и. крадiжки та iнше" як

t|l i HaHcoBoI-o ;l iзtr н I-r,

ii) Рuзuк лiквidносtпi пtа уltравлiння dлсереламu t|tiнансування

Рлtзик лiквiдtrостi - це ризик T0I,o. що Коп,tпанiя не зможе виконати своi зобов'язання по виплатах при HacTaHHi TepMiHy

Iх ttогаtltення у звичайttих або rrепередбачених умовах. З метою обмеження цього ризику керiвництво Компанii
забезпечило лоступнiсть джерел (liнансування з боку банкiв, здiйснюс управлiння активами, враховуючи лiквiднiсть. i

tttt1_lellгtt.tй лtонiторинг майбу,гнiх гроtllових потtlкiв iлiквiдностi. I{ей прочес вклlочас в себе оцiнку очiкуваних
гроlllовl.iх по,r,окiв i наявнiсть високоякiсttого забезпечення. яке може бути використане для отримання додатковоГо
t|lirtltltcr вl-lння \, разi неtlбхiдностi.

Кtlrtпаrtiя \,правляс свосю лiквiднiстю таким чином, щоб в кожному промiжку часу розрив лiквiдностi з урахуванням
зап-lаноl]а}I l.,tx операrri й не перевищував Irевний внутрiшнiй лiмiт
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приN,IIl,ки до ФIнлtlсовоi звIтIIостI зл PIK,
( r; mчсяччх .llKpctittcbliLtx ?рuвень, якLцо 11e вказQно iHule)

шо злкIнчився 31 грудня 2019 року

запозичеt{ня вiд псlв'язаних осiб
Пото.I на кредиторська заборI,оtsан i сть
l ншi пtlто.lн i зобовязання
Всього:

Рu tt KtlBlt[t puзtl к

Балансова
BapTicTb

47 4 548

|44 601
б l9 l55

Контракт
Hi грошовi

потоки

|44 607
l44 607

Протягом
1 року

tцц Bil
l44 60,7

€вро
26^422

2 8.940 5

з1.7l4l
з2.| 429

В перiол
вiдlдо5

poKiB

В перiол
бiльше 5

poKiB

47 4 548

47 4siB

Ринковtlй рIlзt.lк - Ite ризик 1,ого. tцо справедJIива вартiс,гь майбутнiх грошових

бl,ле коJI,1ватися внаслiдсlк зплiн в ринкових параметрах. таких" як процентнi

Ba-,IK)l,Llt.Ix позицiй. Коп,rпанiя не мас знаLIFIих концентраuiй ринкового ризику.

tla 3l грlrня20l9 року
CellerH iй кl,рс за 20I9 piK

tla 3 l г1l1rня 20l8 року
Celle:Hit-t K1,;)c за 20l8 piK

Дебiгорська заборr-ованiс],ь за договораN,lи лiзингу, кошти в кредитIIих

заборгtlваI{iсl,ь по Jliзингу,iгрошовi кошти. деноNIiнованi в iноземних BaJIIоTax.

потокiв за (liнансовими iнструментаN,Iи

ставки та вzlпютнi курси. За виняткоN,{

iii) Вrьlюmнuй рuзuк
Ва-,lttl,гний ризик - це ризик 

,гого. що BapTicTb (liнансовогсl iHcTpyMeHTy коливатиметься внаслiдок змiн валlотних KypciB.

Коrчrпанiя схильна до впливу коJlивань валютIlих KypciB на ii фiнансовий стан та грошовi потоки.

Кол,Iпанiя управляс валlотним ризиком шляхом мiнiмiзацiТ лiмiтiв вiдкритоi валютноi позицiI.

Коrlпанiя здiйснюс своТ операuiТ в гривнях! доларах США та Свро. liючi ринковi валютнi курси

гривнi бу.rи наступними:

iноземних BaJIIoT до

Щолар США
2з ^6862
25,8564

27,688з
27 .2005

установах, прострочена дебiторська
призводяl,ь до виникнення ваJIютного

ризик),.
Згi;iно з визнаtlенняl\.1 МСФЗ 7 <Фiнаrrсовi iнструмен,ги: розкриття iнформачiТ>, ва"rютний ризик виникас у зв'язку з тим"

що <PiHaHcoBi iгtструменти деномiнованi не в (lункчiональнiй ва,,Iютi i носять монетарний характер.

вiдповiдниtчtи змiнними ризику с. як flравило. не (lункчiональнi валюти. в яких деномiнованi t|iHaHcoBi iнструменти

КомпанiТ.
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтнос,tI зА PIK, що зАкIнчився зl грудня2019 року
( в tltttcячclx.|lKpct'lHcbKLlx ?рuGень, ялiLL|о не влiазаttо iHute)

Схtлльнiсть КомпаlIiiдо валютtlого ризику станом на 3I грулня 20l9 року представлена наступним чином

Грошовi кошти на банкiвських рахунках в iноземнiй валютi

Дебiторська заборгованiсть за договорами лiзингу
ЗапозиLIення вiд (liнансових установ
Всього:

Схильнiсть КопrпанiТ до валютlIого ризику cTalIoM на 31 грулн я 20l8 року

I-polu()Bi кош,ги на банкiвських рахунках в iноземнiй валютi

Дебiторська заборговаI]iсть за договораNIи лiзиьtгу

запсlзиtlення вiд пс)в'язаних осiб
Всього:

валютного
курсу на

|0"h

Щолар США
зб 712

la 471
(l2 l37)
35 049

представлена наступним чином

€вро lолар США
l99 5 556

2 з56

€вро
296

lll72l
(10l 584)

t0 433

(42 8 l 40)

w7 94D
(46 409)
(38 497)

flсвальвашiя украТгrськоТ гривнi гlо вiдношеннtо ло flолара США та Свро станом на 3l грулня 20l9 року та на 3l грудня

20 l 8 року призведе до зменшення прибутку до оподаткування Компанiт як представлено в таблицi нижче:
збiльшення Вплив на

прибуток до
оподаткуван

ня

Вплип на
капiтал

20l 9

Гр" в н я/Свро
Гр"вня/Лолар CI] IД

20l 8

I-ривrrяiСвро
I-р"вня/fiо;rар США

iч) Проценmнui.t рuзлtк

l 043
3 505

l 043
3 505

(46 644)

Ризик змiни прошентноТ ставки виникас внаслiдок можливоi змiни процентних ставок, що впливас на (liHaHcoBy

звiтнiс,гь. Компанiя залучае позиковi кошти на ocHoBi процентних ставок, що встановлюIоться окремо для кожноI

крелитноТ угоди з кожною з (liнансових установ

C]r,aHort rra 3l r,рулrlя 20l9 року та на 3l грулня 20l8 року прочентнi (liHaHcoBi iнструменти КомпанiТ представленi

наст\,пни\l чиIlоlt:

(42 794)
(3 850)

4 548

(42 194)
(3 850)

з 1.12.2019
бз2 67 5

з 1.I 2.2019

|2 94з
(l2 943)

IHcTp},NteнTll з фiксованою rIроцентною ставкою

CTaHcrrI на 3l гр1,,rня 20l9 року та на Зl грулня 20l8 року чутливiсть КомпанiТдо
вп.lltв TaKtlT зrriни на прибуток/(збиток) i капiтал КомпанiТ представлена наступним

l07o збiльшення
l00/o ]]rl€Пш€Нllя

змiни вiдсоткових ставок на |0оh та

ч и но]\4 :

3 l .l2.20l8
47 4 548

31. 12.20l8
4 49|

(4 491 )

+i

33



IIримIl,ки llo Фlt{днсовоi звIтнос1,I зА PIK, що зАкlнчився зt грудня 2019 року
( t; tttt;c,rlчux .y,Kpctl'Hcl,1ttLtX ,,pllBeHb, ,lltLL|o не бказано ittu,te)

iiv) Сttравеd:tttва варmiсmь фiHансовuх iHсmрулlенmiв

Ilи;кче наведеlIо порiвнянtlя балансовоi BapTocTi та справедливоi BapTocTi в розрiзi класiв (liнансових iHcTpyMeHTiB

коlrгrанii. якi не вi,rображаIоться за справедливою вартiстю у звiтi про фiнансовий стан. У таблицi не вказано значення

справедливоi BapтocTi не{litrансових активiв та не(liнансових зобов'язань. Станом на Зl грулня 20l9 року на 3l грулня

20l 8 року бапаttсt,lва BapTicTb (liнансових iHcTpyMeHTiB i iх вiдповiдна справедлива BapTicTb становили:
Jl грулня 2019 року 31 грулня 2018 року

Балансова Справедлива Балансова Справедлива
BapTicTb BapTicTb BapTicTb BapTicTb

Фiнпнсовi сtкпluвtl

Довгострокова деб iTopcbKa заборгован icTb

Лебiторська заборгован icTb за товари.

роботи. посл\,ги
I нrша поточна дебiторська заборгованiсть
Гроrпi ,га Тх еквiваJIенти

Ф i н tt н сtlвi,l обо в |лtз 
о н ня

/{tlвгсlстрокова LIастина креllиl,i в баlr Ki в

ЗаlttlзиLIег{ня t]iд пов'язаних осiб
I Io,t,o.1 lla заборI,ован icTb за довгострокови I\,Iи

зобов'язаннями
Поточна кредиторська заборгованiсть за
,I,овари 

" роботи. посл),ги
I н ш i llc,lT-o.trr i зобов'язаIlня

20l 5з7

395 77{J

ll 448
57 347

225 316

407 4l9

2 625
l0 l37

20 l 537

з95,1,70
l l 448
57 347

225 з_46

401 4|9

2 625
l0 l37

|2 067

32 091

6 5l5
20 662

414 548

бl
|44 546

|2 06,7

32 09l
б 5l5

20 662

4,7 4 548

бl
l44 546

\tеl,о_lи та припущення. Iцо використовувались при визначеннi справедливоi BapTocTi тих фiнансових
не вi:rобра;каються в ланiй (liнансовiй звiтностi за справедливоlо вартiстю.

.1Ktltttatl, cllpaбec).lttBa caplllictllb якLtх прLtб.ryuзно dорiвнюс i'x балансовiit барlпосtl,ti

}' вl,tпа.lк1,(liнансових активiв та (liнансових зобов'язань зi строком погашення за вимогою або тих, що мають короткий

строк погашення (vtенtле трьох мiсячiв). допускаеться, що ix справедлива BapTicTb приблизно дорiвнкlс rх ба,тансовiй

BapTocTi.

Фiнансовi aKlпLlBLl пш фiнансовi зобов'язання, tцо облiковуюtпься за аморmuзосаною варmiсlпю

С'tlраlзс;l,tива вар,гiсть KoruтiB ts кре/lит}{их установах, процентl{их позик, коштiв кредитних установ та чистих iнвестицiй

в "ri,зиttI, оцiltltlсться tlljlяxoм диско}lтування майбутнiх грошових IloToKiB з використанням ставок. що icHyloTb на даний
MoNlelll, по забtrргtrваносr,i з аltа,rогiчними умовами. кредитним ризиком та строком погашення.

IIepBicHa та по_fа_lьша оцiltка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюс
вар,гtlстi lIогаlшення. тобто cy,Mi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Первiсна та подальша оцiнка
IIt]l,очll lt\ зобов' язань здi йснtосr,ься за BapTicl,ttl погашення

Кtlrtпанiя вiJносить зазначенi (liHaHcoBi активи та t}iHaHcoBi зобов'язання до Рiвня 3 icpapxii справедливоТ BapTocTi.

Ilроr,ягоrr 20l9 року та 20l8 року Коrчrпанiя не переносила (liHaHcoBi активи або зобов'язання мiж рiвнями icpapxii
сtlравеJливоТ BapTocTi.
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примIтки до ФIнАнсовоi звIтностI зл PlK, що зАкIнчився 31 грудня 20l9 року
('в tпttсячаs yKpaiHcbKttx zрuбень, якu|о не вказано iнLuе)

У п р а B.l i н н я ка п i m rbl o.tl

коrtпанiя заресстрована i лiс у (lopMi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю згiдно iз законодавством Укратни.

Капiтаl KortпaHiT вкjlк)час статутний капiтал i нерtlзполiленi прибутки. Компанiя пiдтримуе розмiр свого капiталу з

\leTolo виконаIItiя законодавчих вимог. lrrвестицii в лiзинг повнiстю про(liнансованi джерелами кредитних устанОВ'Га
BHecKa\lLl Учаснttкiв.

Поdlmковi рuзttкtl

Систеivа оподатк),вання в YKpaiHi все ще перебувас на вiдносно раннiй сталiТ розвитку i характеризусться великоЮ

кi;tькiстю по.lаткiв. частими змiнами, якi можуть проводитися ретроспективно, неоднозначними тлумаЧенняМи Та

непсlс-,riJовни11 застос),ванням на державному, регiональному та MicueBoMy рiвнях.
З точкtt зор}, податкового законодавства Украiни, контролюючi органи мають перiод до трьох poKiB, щоб зновУ

зBepll}Trlcb до податкових лекларачiй для подальшого огляду. аJIе в деяких випадках даний TepMiH може бУти

пt):1овiкено, Злliни в податковiй системi УкраIни можуть мати зворотну силу та впливати на ранiше поДанi КомпанiСКl

.]t)к),\Iенl,и i пepeBiperli податковi лекларачii.
Хоча ксрiвниц,гво KorvtпaHiТ вважае, цо Компанiя мас достатньо засобiв для гlокриття податкових зобов'яЗанЬ.

заснованих I{a свосму розумiннi чинного податкового законодавства. icHyc ризик того. що податковi органи УкраТни

мlожуть зайняти iншу позицiю вiдносно спiрних питань. I_{я невизначенiсть обумrовлюс iснування у КомпанiТ риЗикУ

Юрuduчtti пuплOнt!я
У ходi звичайноТ дiяльностi Компанiя виступае стороною судових позовiв i претензiй. На лумку керiвништва Ймовiрнi

зобов'язання (при Тх rtаявностi). що виникають в результатi таких позовiв або претензiй не матимуть iстотного

негативного впливу на (liнаtrсовий cтaH або результати дiяльностi КомпанiТ в майбутньому.

iiiv) Забезпечеttпя

ktlbtttattiя lla.liшa часl,ину транспортних засобiв. що нzLпежать Компанiт та переланi за договорами лiзингу. та майновi

IIрава ]а l,aкtl\Il.t .-tiзингt,lвими договорами для виконання вiдносно наявних зобов'язань за кредитними ДоГоВОРаМи.

CTaHort на 31,12.20l9 року справедлива Bap,t,icTb транспортних засобiв та майнових прав, переданих в якостi

забезпечення. становила l 463 тис.грн,

Станоrr на З 1.12.20l9 рок1, Коллпанiя lle утримувала забезпечень в буль-якiй формi.

ix) С mр охо в i в id tu ко dy в а н н я
Bci автоlчlобiлi. цо перелаються Компанiсю у рамках договорiв лiзингу , застрахованi у страхових компанiях. Такиьt

чиtIоNl. у разi втрати автомобiля внаслiдок !,ТГl, кралiжки або понесення витрат на ремонт автомобiлiв внаслiдок .Д,ТП.

коrlпаtIiя отримус страхове вiдшколування i мiнiмiзус ризик за можливими збитками. Страхування цивiльноi

вiдпtlвi]апьностi перед третiми особами дас змогу мiнiмiзувати ризик вiдповiдальностi перед учасниками Дтп.

32. ПодiТ пiс.,tя дати балансу

13 березнi 2020 р. Коrtпагliя збirrьшила статутний капiтм на 75 000 000 грн. шляхом внесення вiдповiДноТ суми

грt)шOвll\ KrrrlTiB. В результатi збiльш:ення статутний капiтал КорrпанiТ становить 5|З 4'77 891.22 грн, та сфорМоВаний

lltlBtliclt.l.

35





firýY,Е-сдб(JдЕ
"LqФпjЕ+rýýY, о-

,' , a a

оq
', l. о

t "*l"1, х

/А/А
н
hц{
lЁ{g
}--L

h
l

{
Fц{
hч/\\#
ц5
lцtt\./Y

Цз{
*
Ё{
F..(

Ф
{
ж,-fiFч
tJд
FriЧ
дч
F,{
пц.{
Fйцр{,
F*'-{-
Ь\

ф
',,

\t'\/

&ъJ
hщr
рg
ы
ж,ж
Fd*ЁFrчFt}з.

d

{
hrrf
T}LFц
ffi
hhd
/*\
\Ё#м
Ьц
Fr{
'-*-{.-lrЦ
пfiщ

\цd
tsдЦды
жFч
щ
ьd
ж
Ёdм
&
ж
,&
\*J

rф
&\#
еql*{
Ь#
Ы'',,,,

д
F*ч
*{
ffiр,q
е\ъ#
F*

tъ..
Г-.
bI
a*t\ry
lЁ\wlfitа
ёI

п
ffi!ж
Пg{ж

ж
о

цýЁ

W
жжfu

'.'

@

к,h
{ S

g

-L:_
rU
Ё.х
S
l_
Ф
ц
ct-ь
'о
у
д
Uп
о
}-S

*.t
ý
m
оЕ

.' .L.rg

flR
\ъ*
€,
t"Гl
п1

*g{о0
s8iry,Фr{

,зqý.к
\t

,lý,

tl)

(v)
(ч
Ф
ч
ý{I
т-
f/)т_к)оьý&\JФ

ýitдЕ
F
ц,a

,l

'\:-'

]r.
a\

,-гJ

}ý,
aЕaU
Ф+о
ý.-l_
Е
е.о
ll.*t
}_ý
trt
(ý
ш

aш

l*
ý.ýi,ЕfЕ.L
(tl
l_i:.(J,

о.,'
цt.
Ф",.гЁ
.ý.
ф,,
о,..
t-!ь
.ý,,
ш

!-'о
t,
Ф
ý.о
Ф
}_
L,
tj
>Jпr-l
tJ
о
lп
lfl

х,ýg
д
L,о.о
}_ý
EthЁ,F
tJ
о!(Е
е
Ео
()-
}-
1-
.J-оу
цг
g

ý
Ф,F_

tJч
d

LJ

LJ,
Ё..
>Jпr-l
tJ
о
lп
lfl

х,ýg
д
L,о.о
}_ý
Eth
lý

aI

}_tJ
о!(,Е
е
Ео
()-
}-ц,л
оу
цг
g

ý
Ф,F_

tJ

у
а.

trI
fil
Фа.
ФЕt_
g
ý
.q
dпr,=
Фо
fn
dlо--l_l
lS
о
сl-Е

ar-l-tJо
Tпд
цк,а

!-'о
уд
L,
а-о
1-ýц
>\(ý
tsу

JU\оьtJ
о
=jq
Ф
}*
о
Q._1-

lф

с



$rii:,.;,ф

n]_+r,.}Y ., l1:.\,,'ý :l:

ýs*ýiýвЧ.r}{
!t-'i, ,ýY . -(,, rx

{i.'ý** "J-,1
],! 1 .\.х] {:i
: ,(',,' \a]'i 4

t.]l'.',,lý*,.'ý

Ell.ýRýý.{ý

iiý)"y:;";{,r'(i 9' t"t,r'ýi
t',ý2' ,Ч,l,$

*i:s{ý
l,\ý-*Ё'--t
'l.;: 

}'a,\: 
'ý:iullt{,''t\:ý

iV ..*g.td"),i

{ý*ъýlý
|,,Ч:"ф*.,{
t::: ц,ý:jйillrд
i'.S,rЧ:{.',i

FiiS:ý
1.1,II,. *{Jf,,t'iJлч, х gл &i
ýi,\ii|iкyiYfi
y;ýjr,;;,.ix.r:

ýYitф;"ý,
fri\ ф,,{к,
ý:ý:rS.,l$
iЧl:l1g;;
ý:i}',ýi,.'tЦ
Б' $ýu:ý ý
ný,.iiJro*t*
:ija_iý.'$,':{,.*,ia,t::$::o: !R,i:<,
i: } 

,.+ i,&i, ю1:

lt.tiý YХý
,*i,;i}'.dti,, Ч:d

ýijýý\ý,
ý]Ч9.'l{.)ё:i
t," ,}оiБ:t'оЕ_ d,!:

riý:"f;:i ti'i:
F',sýi'',\\.{

ý,.ftý*}t
|:*Y,_jф-' .:i,:ý,
E:_\i\!,j.'Р'.]ý

b'7]f*tN'i

}:}iýt;\,
&\,rЧ9' ;li]
$ \\ "aл"'i
\9/sх. t.;ll
l ,|,: \}.,l:

t::ý,:ý
t"\""}:T
;t;.{"-}loi

i:iфý
} 

'r. .. r1l{.{

i{}}Цlli
ь'./,*,\"1i

{Jýjll;ý
i, 'ч**.,'У,t
ti{.}; yi,}Jl

il,I.],j*\}
}. {ý,<I ý
eil! 's' .:]lt
ь \rr. d]Jr t

,.{*"ъ,],.{ з]i
}/"/ \\,ý

ýiiф*ý
L\tt,"л+ýrJ
ilчlij"{iili
tii.ýs:,iiъ-ii,

$-:el,ф{ný
,fu\'*iY,,i:ýi

frё$iý
lяf}",.'iY,tt!i,l )ь1 ,eijs,

ý*ý,BtX
:т*!r ý: .i.J!l

*lЖi;j
*iф-\{
S]irl,'ý'.l],r
bi$.,,i,?'.d

tк*д за tr/ll)l]$Y}

,,Jýb t}Т!}t шiл *d ti*llrrt X{}tlI irtiкy,".*,*,._**-*_--щ
, {tt*btrlр, ýf,lliý, Фта HtЙtFri *uЦt$r.ёjilР.ý цil**сtrrtя ло Pý{clpy ауаlrI,цrсьii:qп:,Фiрýлg ay;rrfy*pi,t,

l}tl{iý*Il8l; Jý*;i }!tlý*T py ý}уJ$l.qýs$,hкl!х ý}Il}ilt, ,ilii rrto$}1yb ]ýit}внt}д{[tt,к
llYлIlтоРсt,ýi }lepeBi;rKlt rltrlофuсifirlшх yrIirýllltKiB plrllщy цit*llлlх
IIallcI)ti}.

$i*r,:*T,pilili ii r t,,rtЁt }{ t]ht *р С шiдсrш,t,шi1,: З*1,1

t.'*},} il[ l"il }rr}ý,,1*,}) {lrзiлtлL{-lrl}&: Г,tr' t}t}0*4 i

(-'"lt1:oý J{iT С l}iJtfi ilt1,i-Iзý; з fifuigs.ýL?"$.ffi дt} *:к tж,ý {};*iЁдз:

tl":ý*tl

ý [ lt tц icl lIýl-JI ll Е l {") ý-

litlitli*ii- } lriý* }ý:trl к
ý

I t },t * t ч-х 
I,} i [t 

-tr,il

i

Ц,} t} tl,il t,} $ ý { 
"t} 

I,} 
}iý ý ý, I{Y

.} 
ý ,- i .,l1,1 ý ;0 l t:i 1з*-l lt Ъ'

}.,{}. ýуиr*

.*о{

;''*T*r

t^'i:tо\

гъ,\
ч,, J

jу"ý
trЁ
,"- *rxaБз

i l-



(э
чt
|л
l-(э

.4J \_rО

Otzolz

с
ýýqý
Yч
ьý
ýч
*ý

$Nь
R .5ь

х
о.л
Lr]rl

t},;

'*l)..( ;

!р< l_a:
\чl

l
i.*( л
LJ \.r'JцNйlýIHlфl
Ё}l
\чl
l..( lt<t
:Ё{i
лil\Jl,&l
дlOlýi
лl
\Jlr{l
d}
Ёr,{i

! r $ 'Фдп'ii,}i tф
ti] ё цfui i ýi 1ьýЬi-i ;i ЖtЪl-зi z

ýi азýýý

Ё

ЁьЖЦ"н,:'3,
N fiffi-ý* 

ýj t

& l .r*,,,J&Щ' 
', "'*,,,,j"

ь l Ё- Ц,,,п,|ts, oi 

, 
l'1' 

, ,|1 
'

ts.
\./

оц
l

l

l

N

с
.d

он)ч
(J
g
л
ar,}
F(

о
сл
}..{нх
d
t,{

фv
}-(rp(
.Ф
*
}\
н
fu
Ф
U

,F(

t"
U
о
ti
*{
Е(д
}.rl*
,l

h(:
Ё{

rp{
d

ц
U
hi

},v
rarU
fu

l

I

l

ýI

о
<t

он
Fч

Фvхr\
Ё
о{
о
F<
t{
J-r

d
н
(ý
у,

. lE(,а
к{р
i.
F,{
(J
U

opi

F*
Qл\Jжл
ж
}ч

Ьl
h{
р

:ж
}*{

lF{
<{

Ё{
9н

},ч
F<

о
l*l
Hl}д::пl
бla\l
irl,a 1*1r,' \J/

Ё*r
ýlЁ|dlýixlН|

:r.{ lо!чIдlUl
ý"{ ih\l\JlH'i
ьд!

>"l

>.,
F"
сЁ

оF(

&
$
t*(J
,\
},*{g
Ф
U
н
,l
Ji
\vм

\ч i-*
л/\ f\Ё{\r' .Fl
лrJ\J \v

l_i по

h
G

l pr(

R
гЁ
н
ц)л
ts(
i{
о
U
ltl,
фм

Н }-,

Б.s
od
t*( rт) цl

};l;*{l}i{ l
дlqJ='
чE.d

.Fl rrrl
Ё., Ц

r{
)Е(

<{-,

Kllчi !

)Чl
}r< l
*(laJ='
)-{EI
F{d.р{.i
Ё{Д

,J

l"*lФf

а

l

"ГJ!\i
:
ll
€d

\ i".(

JF\
-а{
lД.н
rч,н
),чч
}Д

FJ'

ь*
л.я*\ч
r1pi,t 

,

i }фi{ ]]]:. ]

.,,:,ý' Ftт*t
х1ч

I*
f\

,,. , , r_Д.a

],, , ,]C"i.i'

::,..j U:'

ýi
чi
ýJ
ýl
ц

ф
l

l

l

l

.F(

Hrн
y'',
Yц
).дн
Ё{
><

J-ь
ia\ч

лtJ
t ..*.1

Е_a

t

счiФl
{-l
,лt
Фi
сэi
olZ
l.{ч.r{ц
aJ

U

-{
}.l,
)+lд:н
л}_{
\,/
}-iь-
lt

F"4Jl
td

у,\
la.{

U
lE(

зýз
F-

2ё,
*a1'-ч

riF
,ч,|

rli
lа\

f\,|п(л
\r/
F*
1r{д

Е,*

\l|-l

Б
tЁ,{
Fb
F,.<л
lrfr(
Е]
LJ
о
*d
lrr{
D,-.{Ё(
).\
{

ьс
ф

-ql
i_\тFдl:ч
ди

F

{ }.-{
t*(

.dJЁlл
l*(

U
al ,

с
Е*\3
ьА
{ь\,rй

\)Ёl
q.(.

ъ.t
1,ъл

пл, *{ \,J
\8^}

'}ý\\\
*,l,

tъ фtъ
hsb

-i-\
Ёф.li(
Ё$tiv
l-,
Фл
|.f
}9(

ф
LJ
ц
р|
m)\Ч
ф
F,,s
а4

r rп{

}Ёi
t$

лn

ъ}ч
*-

*bi

s
г{

il
]t
l;|ъ
lлit l*.l
lrt
l i:,{ iiU l;
, aн r r l

: J 1 l*r"!

lцуч|
i.ýýl *
| <I l$l

q1l ь/ l l

\Ёj fi д]' i*i sт i'ф! Ёý I

ý-Ё,* f}3i "*' Н l*i :ь tпiчi :r ч.( lý
ýi #нйt
t}t*.. Ц о'| ý
й]tэ fr ý ý,

dýfi{] }j Lt,. 
'фr 

'\J с bt',f,|Ё\lНл i н у ltrфi Х i"" r r!B{

hн Ё if;,
tt"ýi *{,iH\Jj -Е 

5=, ýtfiJ J | ц

i Ь Нyil Нii.ýъl Еl ,Н лI; ; ,"ta _,' ъ,,
lЬiН{ф,,'''.i
l 

*'-' 

F.] ,, j; }*l с .ý .*,.,,ýl Е Ё. ý,Н'

!";

\.../ \.-,/



tý,,{

""
{ ,,r

Lъ
ё __,t*.

\1 \,

Чrdъчъ l*-
f,. t,\ ъ;\-\ 

1{.'} 
ч }t-

.Т ?jгj \.l, .ý ttъ:" ,iyr l, \ \.

i\\}j\'".} 
:

'L'** {."з
{*,,ъ. 

'\''"t}

"\"\ \ 3

1

i

"eti
\l
_1 Ъ
ч, I

\)i
tЪ:l

I

,,д.

:J:-
Ё\
'Bi

nsý
Г*r {1r \f\ |r* \J,,

Зl*\ i.fr T\i
Ё1 :l

ЁiЁ,
L J \..J'

*: r\t
'rl?., i

(.l,7,

,}'
iЕ,
,!в.
а/Ё
'q*(

i,

:|i

,

i
/itl '

'\Tl'tч

Ёt
J
.'г-t.

t_tё
#
,tc
at
iifrlЁ
l"П

Ё.t
}*d
f',\r/

d
|rl,

Ё-F,.Е
,чr|
Ё: 

,,

ц,.
i'*,iU
:iJ

r, rЁt
la, .

ffi

ý_**
i..
Ь.
il*
,li\iJ

U
"у

bciь

'lJle,,\f
't!a

!.ч'
цф
**{
t:.q
ýlн
!J

ll

F
Ё.{

, !-t
т{п
,r*lý

'. 

1.,iJ
t_

}*,
г,\r"

it_* Lй,
}i} 

}

hr4 {

i&:
;#i.?t ;lý l

Pll_Ё(
., ., 

' 
'Ь".+

''.: i\.|
fэ,
rd, iЁ.,
ipi
,;l
lч|

Fл\t
,r) l
\,{ i
F.t i
Ёi

:F. ?

1цiVi' Ii*. l:#
л, l|g. 

.'

,I
'чI i,

fr,. ,,F
:fi, :

_\Ji.1;;"il
l*

ll
l;i

ifl t

*'f'4 l
l

l

l

,r t. tГJ 
l

Ё, ýч ^l
ьti ,\, l
}\1р, ъ.U +,l,ý-i .1 i,ф \.ь ilч ,-t, ,,*1 L't\
H{lrц.л,

r tдi Ц]{у-
}i }о}$gдн
l i lrdC\.' {ц
,'1. ,l-(

ý ýь!
il , rj.{ t,, ,

аЬ r 
''З,.l{ сý ,Фi-L lц, \q.i',p-,ry'}J

fii* l
lr;l.

i.1 f}l l fý

ý fi,hl .Ё
р.|{ a,,, \ i р1 ,r.i
_ i,-i ъJl tёl, 

/, чi i"Eý ý ,,{l rt
Ё Н ",*ý,{**r.",,;* F \ri\Ц
f,{ý ;ý 

"F,,.h1,1 н aiJi r+,
.ir{ л \l Е{,

Р-: ý qni{.-*

i }t"- r 1,Ё.r ш*, lчff
i fi. i ,i +l-i,,
i !,.т tiд] ь,* 'r*. , l ,-'\1 * {* lпiд Ё, i*i*< iso'",". *р{l Н, 4 }' , пli ý ftq* ý.
l ч Е t] ýirftrтitl*ф,. ''!, t& ++ 'Е: 'Ё nJ _ L}]ы,*{'П.

г* *Ё .s F*.
i фЁ i.l'ij Нi J. rii#.T Е{ l*.)

l!ii;l;l

-_,_.Ёl
'-J Чr r":,} i;
Цi чi

Ёi ýi
.ýi ti i

,Hi ýl

,f;,'] J
i

l

l*
l'ч

.,L.

srtd r.t
h.dц Чg, в\
}*Y
e/t .Н ъ,.l

ý. ,Ц
.t.{ l Ц
*l

Эf,*нJ,i t"tý *г")
lLJдуЁ
iE{ь

:Ё+
:r:*,ь

Ёia
\\a

r iir{,
lýr:r
,r*
ъ}J
i

ts:
п!,
ч/
,!ч.
l.a.sч
!*.(

tJ
ll 

*J

:яaa
,ra
d.
r'яl,
6^\

,!{ Н
\ d, },.-
*.Ё f|Ё{'Y i idd
J.. фa\-.ч Е:
,А. #t
\.J.' I 'V

a ..lA
E ...it !*' _l

--{

ёi
d

.!J
*jl
:gi,йi
т:Е
т.Е.л.. :

д,
|ýi!-F,i d"

.lЁ .{
/ц, . {*,
рфq ,ii

,*tl
l*i
:bir
л,ь.
{Ь.
i.hЦ

l
rl\фi
\*i

'.fъъ"r+

r_\l

#{jч"i

Ёq
/*\\-/
Г:*
чrЁ{

дd
i'ъ_
гЁф
{
Г*
"#
Ьr,r/
l*{
FI*

фY
rч*[

[,*
film{
цJ
U

т
'.r&"lr.{д

jr"еq
4
F
l-tbJ
i-(

лr''f
ý,

.г*.
<{"}
{F}Ё{

#,\
|-J
*.-{

F\
:)rrta.l-

UА:ы,
,Д'\rr'
r",{
чЕ1

"ь,А**t
l..

Ё*
с.4

'1

,Р*

,J}
Ё*
Ls*
tJ
dз!,ry

l"-<,

гt..'{
lФý

"{:




