Додаток №1
до Рішення Єдиного учасника
ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА»
№23А/09-20 від 23.09.2020 року

РІШЕННЯ
про емісію облігацій
(у разі неоформлення проспекту облігацій)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа-лізинг Україна», код за ЄДРПОУ
33942232, місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 9
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)
І. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан
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Загальна інформація про емітента:

1.1 повне
найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа-лізинг Україна»
(надалі – «Товариство», «Емітент»)

1.2 скорочене
найменування (за
наявності)

ТОВ «Альфа-лізинг Україна»

1.3 код за ЄДРПОУ

33942232

1.4 місцезнаходження 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 9,корп.4В, оф.204
1.5 засоби зв’язку
(044) 390 40 16
(телефон, факс,
електронна пошта) Tetiana.Yurchenko@a-l.com.ua
1.6 дата державної
20.02.2006,
реєстрації
Подільська районна у місті Києві державна адміністрація
емітента;
орган, що здійснив
державну
реєстрацію
емітента
1.7 предмет і мета
діяльності

Товариство засноване на власності майна, майнових прав та
підприємницької діяльності учасника Товариства з метою здійснення
підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного
господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.
Предметом діяльності Товариства згідно Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є:
64.91 Фінансовий лізинг (основний);
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами;
46.61Оптова
торгівля
сільськогосподарськими
машинами
й
устаткованням;
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання;
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання;
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77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.;
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
Засновниками Товариства є:
1.8 перелік засновників Банк Австрія Кредітанштальт Лізинг Гезельшафт м.б.Х
емітента
БА Євроліз Бетайлігюнсгезельшафт м.б.Х.
1.9 структура
управління
емітентом (органи
управління
емітентом, порядок
їх формування та
компетенція згідно
з установчими
документами
емітента)

Структура управління Товариства (органи управління і контролю,
порядок їх формування та компетенція) визначені статтею 5 статуту
Товариства. Витяг зі статуту Товариства:
5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ
5.1
Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників
Товариства (далі «Загальні збори»). Загальні збори мають право приймати
рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що
передані Загальними зборами або Статутом Товариства до компетенції
інших органів управління Товариством.
5.2 Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених
цим Законом або статутом товариства, а також:
1) з ініціативи виконавчого органу товариства;
2) на вимогу наглядової ради товариства;
3) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання
вимоги в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного
капіталу товариства.
5.3 Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести
місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом.
До порядку денного річних загальних зборів учасників обов’язково
вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про
виплату дивідендів та їх розмір.
5.4 Про проведення Загальних зборів Товариства учасники
повідомляються рекомендованим поштовим відправленням із зазначенням
часу і місця проведення Загальних зборів та порядку денного.
Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання
Загальних зборів. Будь-хто з учасників Товариства вправі вимагати
розгляду питання на Загальних зборах учасників за умови, що воно було
ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7
днів до скликання Загальних зборів учасникам Товариства повинна бути
надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку
денного Загальних зборів. З питань, не включених до порядку денного,
рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на
Загальних зборах.
5.5 Як правило загальні збори учасників проводяться за
місцезнаходженням Товариства, якщо інше не буде вирішено при
скликанні Загальних зборів учасників.
5.6 Загальні збори проводяться єдиним учасником Товариства в будьякий час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності Товариства.
5.7 Загальні збори вважаються повноважними, якщо на них
5.8 присутні учасники (представники учасників), що володіють
сукупності більш як 60 відсотками голосів.
5.9 Рішення Загальних зборів є обов’язковим для виконання
Товариством, його органами управління, посадовими особами та
працівниками.
5.10 До виключної компетенції Загальних зборів належать:
5.10.1 визначення основних напрямів діяльності Товариства і
затвердження його планів та звітів про їх виконання;
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5.10.2 внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про
здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту, у тому
числі зміна розміру його статутного капіталу;
5.10.3 зміна розміру статутного капітал товариства;
5.10.4 затвердження грошової оцінки не грошового вкладу учасника;
5.10.5 перерозподіл часток між учасниками Товариства;
5.10.6 обрання та припинення повноважень Наглядової ради
товариства або окремих членів Наглядової ради, встановлення розміру
винагороди членам Наглядової ради товариства;
5.10.7 визначення форм контролю та нагляду за діяльністю
виконавчого органу;
5.10.8 створення інших органів Товариства, визначення порядку їх
діяльності;
5.10.9 створення і відкликання виконавчих органів Товариства;
прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки)
учасника;
5.10.10 затвердження річних результатів діяльності Товариства,
включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків
Наглядової ради, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати
частки прибутку, визначення порядку покриття збитків;
5.10.11 прийняття рішення щодо створення, реорганізації та/або
ліквідації дочірніх підприємств їх об’єднань філій та представництв,
затвердження установчих документів, положень про них, затвердження
змін до установчих документів та положень, а також прийняття рішення
стосовно участі в інших юридичних особах і їх об’єднаннях, набуття та
розпорядження акціями (частками) в статутному капіталі інших
юридичних осіб, обрання представника(ів) Товариства на загальні збори
учасників (акціонерів) юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є
Товариство, та визначення їх повноважень (в тому числі надання завдання
на голосування);
5.10.12 винесення рішень про притягнення до майнової,
дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів управління
Товариства;
5.10.13 надання згоди на укладення Товариством правочинів, в
тому числі, але не виключно Договорів фінансового і оперативного лізингу
або Договорів оренди та будь-яких пов’язаних з ними (супутніх) договорів
(угод) в разі якщо сума таких договорів (угод) укладених з одним
контрагентом, в тому числі його афілійованою особою, перевищує
500 000,00 дол. США. (п’ятсот тисяч доларів США) у гривневому
еквіваленті за курсом Національного Банку України на дату прийняття
відповідного рішення;
5.10.14 надання згоди на укладення Товариством правочину, якщо
вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину,
перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків вартості чистих активів Товариства
станом на кінець попереднього кварталу;
5.10.15 надання згоди на відчуження основних засобів Товариства,
якщо вартість такого майна перевищує 20 000 (двадцять тисяч) доларів
США у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України на
дату оцінки, окрім майна переданого та поверненого (вилученого) за
Договорами фінансового або оперативного лізингу або Договорів оренди
та будь-яких пов’язаних з ними (супутніх) договорів (угод).
5.10.16 прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання,
ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення
(ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства,
порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна,
що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження
ліквідаційного балансу товариства;
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5.10.17 прийняття рішення про обрання уповноваженої особи
учасників для представлення інтересів учасників у випадках, передбачених
законодавством України. Прийняття рішення про обрання уповноваженої
особи учасників Товариства для представлення Товариства у вищих
органах управління юридичних осіб, в яких Товариство бере участь або
володіє часткою (акціями);
5.10.18 встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками
додаткових вкладів;
5.10.19 виключення учасника з Товариства;
5.10.20 затвердження річного бюджету Товариства, річних планів
діяльності Товариства та звітів про їх виконання, внесення змін до річного
бюджету Товариства, річних планів діяльності Товариства;
5.10.21 затвердження/зміна системи оплати праці Генерального
директора, визначення/зміна системи мотивації та преміювання
Генерального директора та Дирекції Товариства;
5.10.22 обрання (призначення) та відкликання (звільнення)
Генерального директора Товариства;
5.10.23 затвердження умов передачі в користування (в тому числі
надання в оренду, лізинг та користування, внесення в спільну діяльність,
суборенда чи інше користування) належних Товариству об’єктів
нерухомого майна чи їх частин окрім, якщо стороною в таких правочинах
є АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714);
5.10.24 надання згоди на укладення, зміну та припинення Товариством
угод щодо розпорядження нерухомим майном Товариства, на інших
умовах аніж затверджених Загальними Зборами відповідно до п. 5.9.25
Статуту або якщо Загальними Зборами не затверджені такі умови окрім,
якщо стороною в таких правочинах є АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ
23494714);
5.10.25 надання попередньої згоди на передачу в іпотеку, заставу,
створення інших обтяжень відносно нерухомого майна Товариства окрім,
якщо стороною в таких правочинах є АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ
23494714);
5.10.26 надання Товариством будь-яких гарантій та поручительств
окрім, якщо стороною в таких правочинах є АТ «АЛЬФА-БАНК» (код
ЄДРПОУ 23494714);
5.10.27 надання попередньої згоди на вчинення правочинів між
Товариством та його посадовими особами, пов’язаними з ними особами;
5.10.28 надання повноважень на представництво інтересів Товариства
в органах управління дочірніх підприємств, господарських товариств, в
яких Товариство виступає учасником або акціонером;
5.10.29 прийняття рішення про внесення майна, грошових коштів,
майнових прав та/або інших основних засобів Товариства у спільну
діяльність з третіми особами.
5.10.30 прийняття рішення про випуск векселів Товариства;
5.10.31 надання повноважень на представництво інтересів Товариства
на загальних зборах/конференції трудового колективу, в тому числі для
підписання колективного договору, протоколу/протоколів або інших
документів, що були прийняті на таких зборах трудового колективу;
5.10.32 Прийняття рішення про утворення профспілкових органів
Товариства;
5.10.33 Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних
зборів, не можуть бути передані до компетенції інших органів управління
Товариства.
5.11 Рішення з питань, передбачених в підпунктах 5.9.2., 5.9.3. та
5.9.21. п. 5.9. цього Статуту, приймаються трьома чвертями голосів усіх
учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних питань
Рішення Загальних зборів з питань, передбачених в підпунктах 5.9.4, 5.9.5,
5.9.9, 5.9.11 п.5.9. цього Статуту приймаються одностайно всіма
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учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.
Рішення Загальних зборів з усіх інших питань приймаються більшістю
голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу з відповідних
питань.
5.12 Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах
учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з
питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування).
Справжність підпису учасника товариства на такому документі
засвідчується нотаріально.
5.13 Голос учасника товариства зараховується до результатів
голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє
визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти
відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ
долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом
із ним.
5.14 Допускається прийняття рішення методом опитування.
5.15 Шляхом опитування не можуть прийматися рішення про:
- обрання та припинення повноважень членів наглядової ради
та виконавчого органу;
- внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про
здійснення діяльності Товариством на підставі модельного
статуту;
- злитті, приєднання, поділ, виділення або перетворення
Товариства, затвердження статутів правонаступників;
- ліквідацію Товариства;
- визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток
учасників Товариства у випадках передбачених чинним
законодавством України;
- виключення учасника з Товариства.
5.16 Виконавчим органом Товариства є Дирекція.
5.16.1 Дирекція підзвітна Загальним зборам та організовує виконання
їх рішень.
5.16.2 Дирекція вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих,
що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради
Товариства.
5.16.3 Дирекція діє на засадах колегіальності та функціонального
розподілу повноважень.
5.16.4 Дирекція не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників
Товариства.
5.16.5 Дирекція складається з Генерального директора та трьох членів
Дирекції. Генеральний директор виконує функції голови Дирекції
Товариства та керує його роботою.
5.16.6 Особи, обрані Генеральним директором або членами Дирекції
Товариства, можуть переобиратись на ці посади необмежену кількість разів.
5.16.7 Генеральний директор та інші члени Дирекції перебувають у
трудових відносинах з Товариством. За рішенням Загальних зборів
учасників Товариства з Генеральним директором може бути укладений
трудовий договір у формі контракту, а з членами Дирекції – безстрокові
трудові договори.
5.16.8 Генеральний директор призначається (обирається) та
відкликається (звільняється) Загальними зборами, інші члени Дирекції –
Генеральним директором Товариства, персональний склад Дирекції
призначається (обирається) Генеральним директором на підставі
відповідного наказу.
5.16.9 Від імені Товариства контракт та будь-які інші договори з
Генеральним директором підписує – уповноважена особа учасника
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Товариства, з іншими членами Дирекції – Генеральний директор
Товариства.
5.16.10 Дирекція представляє Товариство у відносинах з
юридичними та фізичними особами, органами державної влади та
місцевого самоврядування, їх посадовими особами.
5.16.11 Робочою формою діяльності Дирекції є засідання,
періодичність проведення яких встановлюється Генеральним директором.
5.16.12 Засідання Дирекції скликаються Генеральним директором :
1) за власною ініціативою;
2) за ініціативою Наглядової ради або Голови наглядової ради (у
випадку створення);
3) на вимогу члена Дирекції.
5.16.13 Генеральний директор головує на засіданні Дирекції та
організовує його проведення.
5.16.14 Засідання Дирекції є повноважним, якщо в ньому беруть
участь більшість складу членів Дирекції.
5.16.15 Процедура прийняття рішень – відкрите голосування.
5.16.16 Рішення вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість від присутніх членів Дирекції. Під час
голосування Генеральний директор має право переважного голосу, та вето
будь-якого Рішення Дирекції. Інші особи, які входять до складу Дирекції,
мають один голос. Рішення дирекції, прийняте в межах компетенції,
передбаченої цим Статутом та Загальними зборами, є обов’язковим для
виконання Товариством.
5.16.17 Під час засідання Дирекції ведеться протокол, яким
оформляються рішення Дирекції. Протокол засідання Дирекції
оформляється у строк не більше двох днів з дати проведення засідання.
Протокол засідання Дирекції підписується Генеральним директором та
членами Дирекції, присутніми на засіданні.
5.16.18 Рішення Дирекції набувають чинності з моменту
підписання відповідного протоколу засідання Дирекції.
5.16.19 Порядок зберігання протоколів засідань Дирекції
визначається наказом Генерального директора.
5.17

Дирекція Товариства:

5.17.1
визначає найбільш ефективні шляхи розвитку Товариства в
межах узгоджених Загальними зборами основних напрямів діяльності
Товариства;
5.17.2
визначає та затверджує обсяги та види лізингових
продуктів, а також інших продуктів, пов’язаних з наданням Товариством
лізингових послуг.
5.17.3
розробляє та подає на затвердження Загальним зборам
річний бюджет Товариства;
5.17.4
розробляє та подає на затвердження Загальним зборам
річний звіт і баланс Товариства;
5.17.5
приймає рішення щодо розпорядження майном Товариства,
в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
5.17.6
приймає рішення щодо розпорядження грошовими
коштами Товариства в межах річного бюджету Товариства, затвердженого
Загальними зборами з правом перерозподілу витрат по статтям загальної
затвердженої суми річного бюджету;
5.17.7
приймає рішення щодо укладення правочинів (угод) про
залучення, зміну умов, дострокового повернення фінансування
(кредитування) від будь-яких осіб, укладення договорів позики, фінансової
допомоги, кредитних договорів, овердрафтів, а також правочинів які
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укладаються в їх забезпечення, в тому числі щодо застави майна та
майнових прав Товариства, а також договорів (угод) про
відкриття/закриття Товариством будь-яких рахунків, в тому числі, але не
виключно, депозитних, розрахункових. окрім, якщо стороною в таких
правочинах є АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714).
5.17.8
затверджує
граничні
повноваження
працівників
Товариства щодо прийняття ними рішень стосовно фінансування
контрагентів Товариства, в тому числі їхніх афілійованих осіб, якщо сума
такого фінансування не перевищує 500 000,00 (п’ятсот тисяч) дол. США
у гривневому еквіваленті за курсом Національного банку України на дату
прийняття рішення.
5.17.9
визначає Порядок проведення Товариством перевірки
контрагентів Товариства щодо наявності або відсутності фінансовогосподарських ризиків при укладені правочинів (угод);
5.17.10 визначає Порядок проведення Товариством юридичних
експертиз при укладені правочинів (угод) з контрагентами Товариства;
5.17.11 затверджує типові форми будь-яких правочинів (угод,
договорів, тощо), які використовує Товариство у своїй господарській
діяльності;
5.17.12 приймає рішення щодо вирішення всіх кадрових питань
Товариства, в тому числі але, не виключно: затверджує організаційну
структуру і штатний розклад, визначає розмір окладів та систему мотивації
і преміювання працівників, окрім мотивації і преміювання Генерального
директора та Дирекції, в межах затвердженого Загальними зборами річного
бюджету Товариства.
організує виконання рішень Загальних зборів Товариства;
5.16.14. забезпечує захист конфіденційної інформації;
5.16.15. вирішує інші питання діяльності Товариства, у межах своєї
компетенції.
5.17
Генеральний директор:
5.17.1 Генеральний директор підзвітний Загальним зборам Товариства,
організовує виконання їх рішень;
5.17.2 Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства,
крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів та
Наглядової ради Товариства (у випадку створення).
5.17.3 Генеральний директор не вправі приймати рішення, обов'язкові
для учасників Товариства.
5.17.4 Генеральний директор представляє Товариство у відносинах з
юридичними та фізичними особами, органами державної влади та
місцевого самоврядування, їх посадовими особами.
5.17.5 Рішення Генерального директора, прийняте в межах його
компетенції, передбаченої цим Статутом та Загальними зборами, є
обов’язковим для виконання Товариством.
5.17.6 Генеральний директор також:
5.17.6.1 без довіреності представляє Товариство у відносинах з
юридичними та фізичними особами, органами державної влади та
місцевого самоврядування, їх посадовими особами;
5.17.6.2 вчиняє будь-які правочини, підписує договори та інші
документи у порядку визначеному цим Статутом;
5.17.6.3 організує внутрішній документообіг Товариства, облік
довіреностей;
5.17.6.4 координує підготовку планів діяльності і бюджетів
Товариства;
5.17.6.5 здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;
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5.17.6.6 організовує виконання затверджених Загальними зборами
планів діяльності і бюджетів Товариства;
5.17.6.7 організовує кадрову політику Товариства; представляє
власників Товариства у відносинах із трудовим колективом; забезпечує
розробку та підписує від імені Товариства колективний договір у випадку
надання таких повноважень окремим рішенням Загальних зборів;
5.17.6.8 відповідає за організацію та здійснення заходів із
забезпечення економічної, фізичної та інформаційної безпеки
підприємства, в тому числі із забезпечення надійної охорони підприємства,
режиму руху (ввезення, вивезення) матеріальних цінностей, вивчення
надійності контрагентів Товариства.
5.17.6.9 співпрацює з правоохоронними, регулятивними та
контролюючими органами з питань захисту економічних інтересів
Товариства;
5.17.6.10 призначає
тимчасового
виконуючого
обов’язки
Генерального директора на час його відсутності.
5.17.6.11 здійснює інші повноваження в межах компетенції
визначеної Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства
5.17.7 Генеральний директор має право:
5.17.7.1 видавати накази та розпорядження у межах своєї
компетенції, обов’язкові для виконання Товариством;
5.17.7.2 приймати на роботу та звільняти працівників Товариства;
5.17.7.3 застосовувати до працівників Товариства заходи
заохочення та стягнення;
5.17.7.4 давати
доручення
працівникам
Товариства
та
заслуховувати звіти про їх виконання;
5.17.7.5 ініціювати проведення перевірок діяльності підрозділів
Товариства.
5.19. За рішенням загальних зборів учасників може бути утворена
Наглядова рада Товариства.
5.19.1. Наглядова рада в межах компетенції, визначеної даним
Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу
товариства.
5.19.2. Порядок діяльності Наглядової ради, її компетенція, кількість
членів і порядок їх обрання, у тому числі незалежних членів наглядової
ради, розмір винагороди членів наглядової ради, а також порядок обрання
та припинення їхніх повноважень визначаються положенням про
наглядову раду Товариства.

1.10 інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, повної назви
посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді,
основного місця роботи і посади на основному місці роботи:
Посада: Генеральний директор
голова та члени
П.І.Б.: Власова Лариса Федорівна
колегіального
Рік народження: 1976 р.
виконавчого органу Освіта: вища
або особа, яка
Кваліфікація: економіст, майстер ділового адміністрування
здійснює
Виробничий стаж (стаж за трудовою книжкою України) – 10 місяців,12
повноваження
днів
одноосібного
Стаж роботи на посаді: 10 місяців,12 днів
виконавчого органу Основне місце роботи: ТОВ"АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" Посада за
основним місцем роботи: Генеральний директор
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Посада: Член дирекції – заступник генерального директора з
розвитку бізнесу;
П.І.Б.: Єремін Юрій Олександрович
Рік народження: 1967 р.
Освіта: вища
Кваліфікація: юрист
Виробничий стаж (стаж за трудовою книжкою України): 8 місяців,9 днів
Стаж роботи на посаді: 8 місяців, 9 днів
Основне місце роботи: ТОВ"АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" Посада за
основним місцем роботи: заступник генерального директора з розвитку
бізнесу
Посада: Член дирекції – Директор фінансовий;
П.І.Б.: Юрченко Тетяна Володимирівна
Рік народження: 1975р.
Освіта: вища
Кваліфікація: економіст
Виробничий стаж: 27 років 6 місяців
Стаж роботи на посаді: 6 місяців, 22 дні
Основне місце роботи: ТОВ"АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" Посада за
основним місцем роботи: Директор фінансовий
Посада: Член дирекції – Директор департаменту управління
ризиками;
П.І.Б.: Веретенніков Віталій Сергійович
Рік народження: 1987р.
Освіта: вища
Кваліфікація: юрист
Виробничий стаж: 10 років 1 місяць
Стаж роботи на посаді: 3 місяці
Основне місце роботи: ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» Посада за
основним місцем роботи: Директор департаменту управління ризиками
Не застосовується
голова та члени
наглядової ради (за
наявності)
ревізор або голова Не застосовується
та члени ревізійної
комісії (за
наявності)
корпоративний
секретар (за
наявності)

Не застосовується

Посада - Головний бухгалтер
головний бухгалтер П.І.Б.: Діденко Юлія Сергіївна
(за наявності)
Рік народження: - 1984 р.
Освіта: вища
Кваліфікація: спеціаліст з обліку і аудиту
Виробничий стаж: 16 років 11 місяців
Стаж роботи на посаді: 11 місяців,22 дні
Основне місце роботи: ТОВ"АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА"
Посада на основному місці роботи: Головний бухгалтер
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Середньомісячна заробітна плата Директора за 2019 рік склала 152 055,91
1.11 відомості про
грн.
середньомісячну
Середньомісячна заробітна плата Генерального директора та
заробітну плату
членів дирекції Товариства за 2 квартал 2020 року склала 241 227,26 грн.
членів
колегіального
виконавчого органу
або особи, яка
здійснює
повноваження
одноосібного
виконавчого
органу, за останній
квартал та
завершений
фінансовий рік, що
передував року, у
якому прийнято
рішення про емісію
облігацій
2

Інформація про статутний та власний капітал емітента:

Станом на 23 вересня 2020 року, статутний капітал Товариства становить
2.1 розмір статутного 513 477 891,22 грн. (п’ятсот тринадцять мільйонів чотириста сімдесят сім
капіталу емітента тисяч вісімсот дев’яносто одна гривня 22 копійки). Статутний капітал
на дату прийняття Товариства сплачений в повному обсязі.
рішення, відомості
щодо його оплати
2.2 розмір частки у
статутному капіталі
емітента, що
перебуває у
власності членів
виконавчого органу
емітента або особи,
яка здійснює
повноваження
одноосібного
виконавчого органу
(для емітента акціонерного
товариства також
кількість акцій)
ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД, Країна резиденства: Кіпр,
2.3 перелік осіб, що
Місцезнаходження: Кіпр, 1066, Нікосія, вулиця Темістоклі Дерві стріт,
мають у статутному будинок 5, частка Учасника 513 477 891,22 грн., що становить 100%
капіталі емітента статутного капіталу Товариства.
частку, що
перевищує 5 %
2.4 розмір власного
Станом на 23.09.2020 р. власний капітал Товариства становить – 109 059
капіталу емітента тис.грн
на дату прийняття
рішення
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3

Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:

3.1 інформація про
Емітент раніше не здійснював розміщення цінних паперів.
облігації емітента
(щодо кожного
випуску) із
зазначенням
реквізитів свідоцтв
про реєстрацію
випусків облігацій,
органів, що видали
відповідні
свідоцтва, виду
облігацій, кількості
облігацій,
номінальної
вартості облігації,
загальної суми
випуску, форми
випуску, форми
існування
3.2 відомості про
фондові біржі, на
яких продавались
або продаються
цінні папери
емітента (у разі
здійснення таких
операцій)

Емітент раніше не здійснював розміщення цінних паперів.

3.3 відомості про
Емітент раніше не здійснював розміщення цінних паперів.
фондові біржі, до
лістингу яких
включені облігації
емітента
4

Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський стан (станом на
23.09.2020 р.,):

4.1 чисельність
штатних
працівників

74 особи

4.2 перелік ліцензій
Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових
(дозволів) емітента послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме,
на провадження
надання послуг з фінансового лізингу (Розпорядження Нацкомфінпослуг
певних видів
від 18.05.2017 року №1869) В реєстрі фінустанов не обліковується.
діяльності із
зазначенням
терміну закінчення
їх дії
4.3 опис діяльності емітента, а саме, дані про:
11

обсяг основних
видів продукції
(послуг, робіт), що
виробляє (надає,
здійснює) емітент

ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» є лізингова компанія, яка надає
послуги фінансового, зворотного лізингу. Основними категоріями послуг
Товариства є фінансовий лізинг легкових автомобілів, вантажних
автомобілів, агрофінансування, обладнання, авто з пробігом, тощо.
Детальна інформація щодо фінансових продуктів Товариства розміщена на
офіційному сайті https://a-l.com.ua/.
За 1-півріччя 2020 року Товариством чистий дохід від реалізації
предметів лізингу за договорами з фінансового лізингу становив 459 757
тис. грн. Лізинговий портфель на 30.06.2020 р. склав 775 000 тис.грн.
Середня тривалість лізингових угод становить 24-36 місяців.
Максимальний термін фінансування – 60 місяців. Найбільшу частку в
структурі лізингового портфелю зайняли договори фінансового лізингу з
фінансування легкового автотранспорту. На другому місці –
сільгосподарської техніки. На третьому – лізинг спецтехніки та вантажного
автотранспорту.
Дохід від відсотків по фінансовому лізингу – 109 759 тис.грн.

обсяги та напрями Інвестиційна діяльність не здійснювалась.
інвестиційної
діяльності емітента
відомості про
участь емітента в
асоціаціях,
консорціумах,
концернах,
корпораціях, інших
об’єднаннях
підприємств

ТОВ «АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА» є повним членом Асоціації
«Українське об‘єднання лізингодавців»
Асоціація є відкритим добровільним договірним об’єднанням
професійних учасників ринку оперативного та фінансового лізингу.
Асоціація є вільною для вступу (виходу) нових учасників.
Метою Асоціації є постійна координація діяльності підприємств, що
об’єдналися (без права втручання в їх виробничу й комерційну діяльність,
прийняття управлінських рішень), сприяння розвитку відкритого і
рівнодоступного ринку оперативного і фінансового лізингу в Україні
шляхом координації та розвитку діяльності підприємств, що об’єдналися у
питаннях захисту спільних інтересів.
Метою створення Асоціації не є досягнення її Членами будь-якої угоди
щодо розподілу лізингового ринку України, чи координація господарської
діяльності Членів на цьому ринку у жодний спосіб, який би порушував
норми чинного антимонопольного законодавства України, а також виданих
на його основі підзаконних актів. Асоціація не допускає можливості
здійснення вирішального впливу на господарську діяльність засновників
(Членів) або погодження їх конкурентної поведінки.
Члени Асоціації виходять з того, що запорукою їхнього успіху є
довгострокові конструктивні та партнерські відносини з усіма учасниками
лізингових правовідносин (колегами по Асоціації, іншими лізингодавцями,
постачальниками, кредитними організаціями і т.д.), засновані на взаємній
довірі, повазі, чесності і справедливості.

відомості про філії Не має
та представництва
емітента
4.4 відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):
Перелік кредитних правочинів Товариства станом на 23.09.2020 р.:
які є на дату
прийняття рішення Номер та дата укладання правочину: №ІВ50/11 від 18.05.2011р.
про емісію
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облігацій:
Вид правочину: Договір про відкриття кредитної лінії (мультивалютна
кредитні правочини кредитна лінія, що не поновлюється, з графіками для траншів)
та зміни до них
(номер і дата
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
укладання
Сума зобов’язання: 750 000 000,00 грн.
правочину,
Валюта зобов’язання: гривня / долар США / Євро
сторони, вид
Строк виконання: 29.12.2026 р.
правочину);
Порядок виконання: згідно графіків до кожної додаткової угоди до
кредитор за
договору про відкриття кредитної лінії (про надання траншів)
кожним укладеним
Остаточна сума зобов’язання: 115 160 508,74 гривень / 719 428,82 Євро
кредитним
правочином;
сума зобов’язання Номер та дата укладання правочину: №58 від 04.04.2016 р.
за кожним
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
укладеним
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
кредитним
правочином;
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
валюта
зобов’язання; строк Сума зобов’язання: 2 993 448,55 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
і порядок
Строк виконання: 15.12.2020 р.
виконання
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
кредитного
Остаточна сума зобов’язання: 404 820,30 грн.
правочину;
відомості про
Номер та дата укладання правочину: №60 від 16.05.2016 р.
остаточну суму
зобов’язання за
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
кредитним
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
правочином;
рішення судів, що
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
стосуються
Сума зобов’язання: 972 045,04 грн.
виникнення,
Валюта зобов’язання: гривня
виконання та
Строк виконання: 15.12.2020 р.
припинення
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
зобов’язань за
Остаточна сума зобов’язання: 216 524,26 грн.
укладеним
кредитним
Номер та дата укладання правочину: №66 від 10.06.2016 р.
правочином
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 524 221,97 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.12.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 172 975,74 грн.
Номер та дата укладання правочину: №96 від 19.01.2017 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 422 928,80 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.12.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
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Остаточна сума зобов’язання: 462 451,95 грн.
Номер та дата укладання правочину: №102 від 10.03.2017 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 350 800,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.02.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 261 717,50 грн.
Номер та дата укладання правочину: №139 від 15.12.2017 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 15 396 872,92 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 3 160 564,95 грн.
Номер та дата укладання правочину: №143 від 06.02.2018 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 4 634 112,02 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.01.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 983 125,67 грн.
Номер та дата укладання правочину: №149 від 21.02.2018 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 546 424,60 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.01.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 340 550,76 грн.
Номер та дата укладання правочину: №155 від 15.03.2018 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 174 994,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
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Строк виконання: 15.02.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 724 535,20 грн.
Номер та дата укладання правочину: №156 від 19.03.2018 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 077 900,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.12.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 252 078,00 грн.
Номер та дата укладання правочину: №163 від 16.04.2018 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 4 454 512,27 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.03.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 082 341,49 грн.
Номер та дата укладання правочину: №165 від 26.04.2018 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 240 387,50 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.03.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 302 963,01 грн.
Номер та дата укладання правочину: №169 від 31.05.2018 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 721 061,30 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.04.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 816 318,18 грн.
Номер та дата укладання правочину: №172 від 15.06.2018 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)

15

Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 3 991 355,04 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.05.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 232 105,74 грн.
Номер та дата укладання правочину: №173 від 20.06.2018 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 4 133 469,35 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.05.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 385 278,07 грн.
Номер та дата укладання правочину: №177 від 09.07.2018 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 4 270 628,25 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.12.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 452 013,57 грн.
Номер та дата укладання правочину: №179 від 16.07.2018 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 6 034 883,92 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 699 692,00 грн.
Номер та дата укладання правочину: №183 від 06.08.2018 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 6 486 170,33 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 927 203,09 грн.
Номер та дата укладання правочину: №186 від 15.08.2018 р.
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Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 4 565 903,77 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 415 514,16 грн.
Номер та дата укладання правочину: №188 від 15.08.2018 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 329 742,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 175 175,25 грн.
Номер та дата укладання правочину: №190 від 21.08.2018 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 729 280,90 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 801 043,65 грн.
Номер та дата укладання правочину: №193 від 13.09.2018 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 5 280 058,52 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.08.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 930 884,60 грн.
Номер та дата укладання правочину: №195 від 09.10.2018 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 5 975 663,26 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.09.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 2 423 176,82 грн.
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Номер та дата укладання правочину: №199 від 09.11.2018 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 15 553 410,99 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.10.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 7 049 039,45 грн.
Номер та дата укладання правочину: №201 від 04.12.2018 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 5 253 421,25 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 596 419,53 грн.
Номер та дата укладання правочину: №203 від 12.12.2018 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 15 103 332,19 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 8 332 664,25 грн.
Номер та дата укладання правочину: №204 від 12.12.2018 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 8 134 254,56 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 617 958,30 грн.
Номер та дата укладання правочину: №205 від 10.01.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 10 109 406,75 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
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Строк виконання: 15.12.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 2 852 636,06 грн.
Номер та дата укладання правочину: №207 від 15.01.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 3 112 680,17 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.12.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 650 788,16 грн.
Номер та дата укладання правочину: №213 від 27.02.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 6 673 722,71 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.01.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 781 928,22 грн.
Номер та дата укладання правочину: №218 від 13.03.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 5 882 671,08 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.02.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 727 621,76 грн.
Номер та дата укладання правочину: №220 від 18.03.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 4 492 523,76 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.12.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 2 338 976,80 грн.
Номер та дата укладання правочину: №223 від 22.03.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
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Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 904 802,15 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.02.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 548 696,27 грн.
Номер та дата укладання правочину: №225 від 28.03.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 5 044 022,79 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.02.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 630 319,40 грн.
Номер та дата укладання правочину: №226 від 28.03.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 5 408 236,15 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 2 955 809,06 грн.
Номер та дата укладання правочину: №229 від 29.03.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 5 233 954,54 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.02.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 576 233,57 грн.
Номер та дата укладання правочину: №233 від 10.04.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 364 352,06 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.03.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 343 701,34 грн.
Номер та дата укладання правочину: №237 від 12.04.2019 р.
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Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 142 893,32 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.03.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 71 913,11 Євро
Номер та дата укладання правочину: №238 від 12.04.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 749 455,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.03.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 116 800,32 грн.
Номер та дата укладання правочину: №239 від 15.04.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 021 146,50 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.03.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 426 168,92 грн.
Номер та дата укладання правочину: №241 від 16.04.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 51 851,05 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.03.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 26 094,80 Євро
Номер та дата укладання правочину: №244 від 25.04.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 3 165 707,52 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.03.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 900 084,89 грн.
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Номер та дата укладання правочину: №247 від 07.05.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 7 713 783,69 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.04.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 2 716 511,09 грн.
Номер та дата укладання правочину: №251 від 14.05.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 6 884 005,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 4 148 422,24 грн.
Номер та дата укладання правочину: №255 від 29.05.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 5 046 416,43 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.04.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 756 326,68 грн.
Номер та дата укладання правочину: №258 від 03.06.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 226 971,36 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.05.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 126 506,82 Євро
Номер та дата укладання правочину: №259 від 04.06.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 31 338,34 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.05.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
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Остаточна сума зобов’язання: 17 236,09 Євро
Номер та дата укладання правочину: №261 від 14.06.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 4 193 833,22 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.05.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 515 651,74 грн.
Номер та дата укладання правочину: №263 від 14.06.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 523 074,30 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 130 768,65 грн.
Номер та дата укладання правочину: №267 від 19.06.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 011 795,82 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.05.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 379 411,87 грн.
Номер та дата укладання правочину: №270 від 21.06.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 118 473,38 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.04.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 74 045,88 Євро
Номер та дата укладання правочину: №274 від 26.06.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 849 798,60 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
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Строк виконання: 15.11.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 489 241,20 грн.
Номер та дата укладання правочину: №275 від 26.06.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 465 758,52 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.05.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 564 050,58 грн.
Номер та дата укладання правочину: №277 від 27.06.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 393 774,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 127 976,55 грн.
Номер та дата укладання правочину: №281 від 01.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 648 295,63 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.12.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 980 735,90 грн.
Номер та дата укладання правочину: №284 від 03.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 195 415,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 715 379,13 грн.
Номер та дата укладання правочину: №285 від 04.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
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Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 484 336,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 832 668,97 грн.
Номер та дата укладання правочину: №289 від 10.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 548 879,66 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 490 858,95 грн.
Номер та дата укладання правочину: №290 від 11.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 291 386,30 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.06.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 177 312,87 Євро
Номер та дата укладання правочину: №292 від 11.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 330 941,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 506 546,67 грн.
Номер та дата укладання правочину: №293 від 11.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 611 707,06 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 563 807,73 грн.
Номер та дата укладання правочину: №294 від 12.07.2019 р.
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Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 247 995,35 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 399 958,27 грн.
Номер та дата укладання правочину: №297 від 15.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 437 445,40 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 124 984,40 грн.
Номер та дата укладання правочину: №298 від 15.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 571 048,09 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 628 883,54 грн.
Номер та дата укладання правочину: №301 від 23.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 3 687 301,60 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 806 619,67 грн.
Номер та дата укладання правочину: №302 від 23.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 3 739 968,46 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 001 577,69 грн.
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Номер та дата укладання правочину: №303 від 23.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 396 130,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 316 856,14 грн.
Номер та дата укладання правочину: №304 від 23.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 461 589,60 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2024 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 280 646,46 грн.
Номер та дата укладання правочину: №305 від 23.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 55 367,90 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.06.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 32 179,04 Євро
Номер та дата укладання правочину: №307 від 25.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 876 106,80 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 558 664,11 грн.
Номер та дата укладання правочину: №308 від 25.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 3 025 076,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
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Остаточна сума зобов’язання: 1 354 940,71 грн.
Номер та дата укладання правочину: №309 від 26.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 3 218 961,30 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 871 857,62 грн.
Номер та дата укладання правочину: №310 від 26.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 466 136,19 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.10.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 843 028,33 грн.
Номер та дата укладання правочину: №311 від 26.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 478 809,50 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 110 126,16 грн.
Номер та дата укладання правочину: №314 від 29.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 125 384,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 409 077,08 грн.
Номер та дата укладання правочину: №315 від 31.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 4 255 417,73 грн.
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Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 2 376 917,00 грн.
Номер та дата укладання правочину: №317 від 31.07.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 752 117,37 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 285 424,00 грн.
Номер та дата укладання правочину: №320 від 05.08.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 666 056,70 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 927 490,39 грн.
Номер та дата укладання правочину: №321 від 05.08.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 19 372,02 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.07.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 7 247,40 Євро
Номер та дата укладання правочину: №322 від 05.08.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 658 943,50 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 752 590,58 грн.
Номер та дата укладання правочину: №323 від 08.08.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
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Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 812 231,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 305 290,41 грн.
Номер та дата укладання правочину: №326 від 09.08.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 3 124 835,95 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 988 956,24 грн.
Номер та дата укладання правочину: №329 від 14.08.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 466 249,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 213 697,48 грн.
Номер та дата укладання правочину: №330 від 14.08.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 512 771,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 298 960,16 грн.
Номер та дата укладання правочину: №332 від 15.08.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 189 277,83 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.07.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 100 082,60 Євро
Номер та дата укладання правочину: №333 від 15.08.2019 р.
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Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 544 187,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 840 695,24 грн.
Номер та дата укладання правочину: №334 від 19.08.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 681 373,03 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 312 296,01 грн.
Номер та дата укладання правочину: №335 від 19.08.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 492 277,50 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.12.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 265 072,50 грн.
Номер та дата укладання правочину: №337 від 21.08.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 55 717,63 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.07.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 35 597,40 Євро
Номер та дата укладання правочину: №339 від 21.08.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 3 598 516,04 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 738 553,42 грн.
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Номер та дата укладання правочину: №340 від 23.08.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 3 351 350,08 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 142 989,19 грн.
Номер та дата укладання правочину: №343 від 28.08.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 3 114 528,22 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 857 869,00 грн.
Номер та дата укладання правочину: №344 від 28.08.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 916 280,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 156 229,92 грн.
Номер та дата укладання правочину: №346 від 30.08.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 523 595,91 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.08.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 557 225,78 грн.
Номер та дата укладання правочину: №347 від 30.08.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 905 812,60 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.08.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
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Остаточна сума зобов’язання: 1 638 301,87 грн.
Номер та дата укладання правочину: №350 від 04.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 95 794,39 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.08.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 51 212,81 Євро
Номер та дата укладання правочину: №352 від 04.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 614 891,59 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 297 800,38 грн.
Номер та дата укладання правочину: №353 від 04.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 320 297,25 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.01.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 157 684,80 грн.
Номер та дата укладання правочину: №354 від 04.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 178 524,40 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.08.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 717 686,41 грн.
Номер та дата укладання правочину: №355 від 06.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 840 085,10 грн.
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Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 867 468,69 грн.
Номер та дата укладання правочину: №356 від 06.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 745 690,50 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.08.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 746 140,15 грн.
Номер та дата укладання правочину: №357 від 06.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 3 111 662,87 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.08.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 680 383,65 грн.
Номер та дата укладання правочину: №361 від 12.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 648 515,32 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.08.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 818 008,38 грн.
Номер та дата укладання правочину: №363 від 12.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 3 879 949,70 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.08.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 907 732,33 грн.
Номер та дата укладання правочину: №364 від 16.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору про відкриття кредитної
лінії №ІВ50/11від 18.05.2011р. (про надання траншу)
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Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 795 418,41 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.08.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 614 566,37 грн.
Номер та дата укладання правочину: №CLMB000098 від 06.09.2019 р.
Вид правочину: Договір відновлювальної кредитної лінії (мультивалютна
кредитна лінія, що поновлюється, з графіками для траншів)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 000 000 000,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня, долар США, Євро
Строк виконання: 29.12.2026 р.
Порядок виконання: згідно графіків до кожної додаткової угоди до
договору відновлювальної кредитної лінії (про надання траншів)
Остаточна сума зобов’язання: 364 971 022,30 гривень / 5 510 077,85 Євро /
497 658,82 доларів США
Номер та дата укладання правочину: №2 від 16.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 3 783 128,20 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.08.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 571 094,48 грн.
Номер та дата укладання правочину: №3 від 16.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 605 201,20 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.08.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 936 854,96 грн.
Номер та дата укладання правочину: №4 від 18.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 146 230,98 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.06.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
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Остаточна сума зобов’язання: 66 973,78 Євро
Номер та дата укладання правочину: №5 від 18.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 030 497,50 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.12.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 430 011,10 грн.
Номер та дата укладання правочину: №6 від 18.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 886 186,80 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.09.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 876 202,40 грн.
Номер та дата укладання правочину: №7 від 18.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 7 183 124,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.12.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 3 867 836,00 грн.
Номер та дата укладання правочину: №8 від 23.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 76 340,93 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.11.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 51 676,93 Євро
Номер та дата укладання правочину: №10 від 23.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 4 204 952,75 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
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Строк виконання: 15.09.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 796 930,66 грн.
Номер та дата укладання правочину: №11 від 23.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 255 053,33 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.09.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 684 867,46 грн.
Номер та дата укладання правочину: №12 від 23.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 53 422,45 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.10.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 17 362,30 Євро
Номер та дата укладання правочину: №13 від 25.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 6 734 289,45 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.09.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 3 700 103,82 грн.
Номер та дата укладання правочину: №14 від 25.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 76 283,09 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.09.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 35 207,58 Євро
Номер та дата укладання правочину: №17 від 26.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
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Сума зобов’язання: 890 625,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.12.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 403 750,00 грн.
Номер та дата укладання правочину: №18 від 26.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 4 539 550,55 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.09.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 2 160 355,23 грн.
Номер та дата укладання правочину: №19 від 26.09.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 132 548,75 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.09.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 358 304,72 грн.
Номер та дата укладання правочину: №23 від 03.10.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 313 496,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.09.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 005 232,13 грн.
Номер та дата укладання правочину: №24 від 03.10.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 63 650,26 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.09.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 40 271,52 Євро
Номер та дата укладання правочину: №25 від 10.10.2019 р.
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Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 6 103 883,31 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.09.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 2 687 877,26 грн.
Номер та дата укладання правочину: №26 від 10.10.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 229 686,50 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.09.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 763 600,19 грн.
Номер та дата укладання правочину: №29 від 22.10.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 883 823,39 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.10.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 524 392,91 грн.
Номер та дата укладання правочину: №30 від 22.10.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 4 649 556,35 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.10.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 3 083 768,73 грн.
Номер та дата укладання правочину: №32 від 22.10.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 013 575,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.01.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 623 010,00 грн.
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Номер та дата укладання правочину: №34 від 22.10.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 868 142,40 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.10.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 618 189,74 грн.
Номер та дата укладання правочину: №35 від 22.10.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 726 740,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.04.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 391 609,04 грн.
Номер та дата укладання правочину: №36 від 23.10.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 94 235,76 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.10.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 59 622,96 Євро
Номер та дата укладання правочину: №37 від 28.10.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 34 606,81 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.10.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 14 419,50 Євро
Номер та дата укладання правочину: №39 від 01.11.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 80 333,97 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.10.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
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Остаточна сума зобов’язання: 24 718,14 Євро
Номер та дата укладання правочину: №40 від 01.11.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 186 436,90 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.10.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 130 751,86 Євро
Номер та дата укладання правочину: №41 від 01.11.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 422 121,90 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.10.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 397 768,71 Євро
Номер та дата укладання правочину: №42 від 05.11.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 73 381,48 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.10.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 38 525,29 Євро
Номер та дата укладання правочину: №43 від 11.11.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 25 714,45 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.10.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 15 612,34 Євро
Номер та дата укладання правочину: №44 від 11.11.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 23 889,98 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
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Строк виконання: 15.03.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 16 455,34 Євро
Номер та дата укладання правочину: №46 від 12.11.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 16 900 339,12 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.10.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 9 192 406,16 грн.
Номер та дата укладання правочину: №47 від 12.11.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 5 476 740,88 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.10.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 3 790 296,08 грн.
Номер та дата укладання правочину: №48 від 12.11.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 267 448,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.10.2024 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 996 496,80 грн.
Номер та дата укладання правочину: №49 від 13.11.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 28 210,52 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.12.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 15 501,29 Євро
Номер та дата укладання правочину: №50 від 14.11.2019 р.
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Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 921 284,76 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.10.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 874 472,17 грн.
Номер та дата укладання правочину: №51 від 14.11.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 082 887,30 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.10.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 928 947,04 грн.
Номер та дата укладання правочину: №52 від 14.11.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 13 287,77 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.10.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 8 218,14 Євро
Номер та дата укладання правочину: 53 від 15.11.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 43 519,66 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.10.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 26 474,46 Євро
Номер та дата укладання правочину: №54 від 27.11.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 50 014,65 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.11.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
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Остаточна сума зобов’язання: 40 011,72 Євро
Номер та дата укладання правочину: №55 від 11.12.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 7 970 542,85 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 2 432 107,02 грн.
Номер та дата укладання правочину: №56 від 11.12.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 14 015 514,52 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 9 662 605,95 грн.
Номер та дата укладання правочину: №57 від 11.12.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 11 585 804,37 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 7 988 501,12 грн.
Номер та дата укладання правочину: №58 від 13.12.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 839 917,50 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 813 898,47 грн.
Номер та дата укладання правочину: №59 від 13.12.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 4 063 080,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
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Строк виконання: 15.02.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 2 881 456,40 грн.
Номер та дата укладання правочину: №60 від 13.12.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 127 891,68 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.05.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 837 330,62 грн.
Номер та дата укладання правочину: №61 від 13.12.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 482 596,63 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 775 265,74 грн.
Номер та дата укладання правочину: №62 від 13.12.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 354 567,70 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 2 080 960,05 грн.
Номер та дата укладання правочину: №63 від 13.12.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 365 293,53 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2024 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 796 965,58 грн.
Номер та дата укладання правочину: №64 від 16.12.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
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Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 171 772,20 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.11.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 71 796,98 Євро
Номер та дата укладання правочину: №65 від 19.12.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 37 533,91 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.12.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 22 520,35 Євро
Номер та дата укладання правочину: №68 від 27.12.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 11 575 801,43 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.12.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 4 261 714,45 грн.
Номер та дата укладання правочину: №69 від 27.12.2019 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 66 699,83 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.12.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 47 642,75 Євро
Номер та дата укладання правочину: №70 від 08.01.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 110 225,69 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.12.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 110 225,69 Євро
Номер та дата укладання правочину: №71 від 08.01.2020 р.
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Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 142 282,15 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.12.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 130 425,30 Євро
Номер та дата укладання правочину: №72 від 14.01.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 12 383 040,66 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.12.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 7 767 469,70 грн.
Номер та дата укладання правочину: №73 від 14.01.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 10 684 047,52 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.12.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 8 009 429,72 грн.
Номер та дата укладання правочину: №74 від 15.01.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 47 008,17 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.12.2020 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 15 669,53 Євро
Номер та дата укладання правочину: №75 від 20.01.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 669 059,16 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.01.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 299 527,32 грн.
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Номер та дата укладання правочину: №76 від 20.01.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 3 152 235,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.01.2024 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 2 508 170,35 грн.
Номер та дата укладання правочину: №77 від 28.01.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 227 855,66 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.01.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 75 951,74 Євро
Номер та дата укладання правочину: №80 від 28.01.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 8 832 859,70 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.01.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 7 155 278,85 грн.
Номер та дата укладання правочину: №81 від 30.01.2020р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 185 789,87 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.11.2021р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 154 811,28 Євро
Номер та дата укладання правочину: №82 від 30.01.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 3 566 701,62 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.01.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
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Остаточна сума зобов’язання: 2 751 129,74 грн.
Номер та дата укладання правочину: №83 від 30.01.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 577 044,34 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.01.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 964 105,05 грн.
Номер та дата укладання правочину: №84 від 30.01.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 959 734,25 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.01.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 242 718,62 грн.
Номер та дата укладання правочину: №85 від 30.01.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 501 900,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.01.2025 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 434 980,00 грн.
Номер та дата укладання правочину: №86 від 31.01.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 70 312,83 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.01.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 53 320,57 Євро
Номер та дата укладання правочину: №87 від 31.01.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 122 110,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
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Строк виконання: 15.01.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 703 188,96 грн.
Номер та дата укладання правочину: №88 від 03.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 48 276,13 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.11.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 48 276,13 Євро
Номер та дата укладання правочину: №89 від 10.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 78 322,60 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.01.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 32 634,37 Євро
Номер та дата укладання правочину: №90 від 10.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 7 866 435,38 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.01.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 3 291 679,81 грн.
Номер та дата укладання правочину: №91 від 13.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 27 467,47 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.01.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 22 625,81 Євро
Номер та дата укладання правочину: №92 від 13.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
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Сума зобов’язання: 2 949 550,82 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.01.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 958 629,03 грн.
Номер та дата укладання правочину: №93 від 13.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 592 145,65 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.01.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 602 355,20 грн.
Номер та дата укладання правочину: №94 від 13.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 142 758,70 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.01.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 625 861,59 грн.
Номер та дата укладання правочину: №95 від 13.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 723 334,95 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.01.2025 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 675 098,50 грн.
Номер та дата укладання правочину: №96 від 14.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 555 471,85 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.01.2021р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 134 934,67 грн.
Номер та дата укладання правочину: №97 від 14.02.2020 р.
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Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 672 587,50 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.01.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 468 234,36 грн.
Номер та дата укладання правочину: №98 від 14.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 291 825,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 178 337,50 грн.
Номер та дата укладання правочину: №99 від 19.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 3 885 018,89 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.12.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 3 040 087,88 грн.
Номер та дата укладання правочину: №100 від 19.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 924 500,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 635 825,00 грн.
Номер та дата укладання правочину: №101 від 19.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 83 577,02 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.02.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 62 361,32 Євро
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Номер та дата укладання правочину: №102 від 21.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 5 493 855,90 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.02.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 3 078 993,99 грн.
Номер та дата укладання правочину: №103 від 21.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 3 005 602,48 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 2 284 257,88 грн.
Номер та дата укладання правочину: №104 від 21.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 427 615,60 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.02.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 997 513,76 грн.
Номер та дата укладання правочину: №105 від 24.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 422 676,97 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.02.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 602 307,75 грн.
Номер та дата укладання правочину: №106 від 24.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 5 790 180,60 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.02.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
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Остаточна сума зобов’язання: 4 770 727,37 грн.
Номер та дата укладання правочину: №107 від 25.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 22 082,97 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.02.2024 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 18 712,38 Євро
Номер та дата укладання правочину: №108 від 26.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 329 628,30 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.02.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 196 175,97 Євро
Номер та дата укладання правочину: №109 від 27.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 53 167,15 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.02.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 15 826,09 Євро
Номер та дата укладання правочину: №110 від 27.02.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 106 211,90 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.02.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 60 204,33 Євро
Номер та дата укладання правочину: №111 від 02.03.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 113 479,54 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
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Строк виконання: 15.02.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 90 272,98 Євро
Номер та дата укладання правочину: №112 від 02.03.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 132 211,74 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.02.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 49 982,31 Євро
Номер та дата укладання правочину: №113 від 04.03.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 191 091,59 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.02.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 191 091,59 Євро
Номер та дата укладання правочину: №114 від 04.03.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 5 112 232,08 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.02.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 3 597 787,97 грн.
Номер та дата укладання правочину: №115 від 04.03.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 3 000 012,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.02.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 966 140,60 грн.
Номер та дата укладання правочину: №116 від 04.03.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
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Сума зобов’язання: 1 341 873,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.02.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 073 578,78 грн.
Номер та дата укладання правочину: №117 від 13.03.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 700 647,71 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.02.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 2 050 023,72 грн.
Номер та дата укладання правочину: №118 від 13.03.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 777 484,21 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.02.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 2 291 035,71 грн.
Номер та дата укладання правочину: №119 від 13.03.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 513 497,74 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.02.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 654 459,46 грн.
Номер та дата укладання правочину: №120 від 13.03.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 1 741 240,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.02.2025 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 643 109,34 грн.
Номер та дата укладання правочину: №121 від 13.03.2020 р.
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Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 5 727 670,85 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.02.2024 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 4 891 603,53 грн.
Номер та дата укладання правочину: №122 від 17.03.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 467 057,91 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.03.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 862 933,86 грн.
Номер та дата укладання правочину: №123 від 17.03.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 613 192,95 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.03.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 2 229 840,32 грн.
Номер та дата укладання правочину: №124 від 17.03.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 508 030,60 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.03.2025 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 422 681,44 грн.
Номер та дата укладання правочину: №125 від 18.03.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 110 063,50 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.03.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 344 122,81 грн.
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Номер та дата укладання правочину: №126 від 18.03.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 3 518 859,72 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.03.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 811 169,44 грн.
Номер та дата укладання правочину: №127 від 20.03.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 5 624 947,62 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.03.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 4 377 610,59 грн.
Номер та дата укладання правочину: №128 від 20.03.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 2 185 749,48 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.03.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 1 148 444,64 грн.
Номер та дата укладання правочину: №129 від 31.03.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 65 497,92 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.03.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 60 819,50 Євро
Номер та дата укладання правочину: №130 від 31.03.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 30 308,95 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.03.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
58

Остаточна сума зобов’язання: 19 580,39 Євро
Номер та дата укладання правочину: №131 від 31.03.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 324 223,68 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.03.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 250 791,64 Євро
Номер та дата укладання правочину: №132 від 07.04.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 86 696,14 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.09.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 86 696,14 Євро
Номер та дата укладання правочину: №133 від 23.04.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 201 199,31 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.04.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 160 103,21 Євро
Номер та дата укладання правочину: №134 від 23.04.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 51 934,68 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.04.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 39 816,58 Євро
Номер та дата укладання правочину: №135 від 28.04.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 277 329,02 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
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Строк виконання: 15.04.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 243 063,66 Євро
Номер та дата укладання правочину: №136 від 28.04.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 139 238,51 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.11.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 109 070,17 Євро
Номер та дата укладання правочину: №137 від 12.05.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 147 721,67 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.04.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 118 492,90 Євро
Номер та дата укладання правочину: №138 від 12.05.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 169 626,68 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.04.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 141 616,41 Євро
Номер та дата укладання правочину: №139 від 13.05.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 49 378,55 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.04.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 35 256,30 Євро
Номер та дата укладання правочину: №140 від 13.05.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
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Сума зобов’язання: 164 313,27 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.10.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 164 313,27 Євро
Номер та дата укладання правочину: №141 від 13.05.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 21 967,34 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.02.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 21 967,34 Євро
Номер та дата укладання правочину: №142 від 13.05.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 219 366,94 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.04.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 189 791,68 Євро
Номер та дата укладання правочину: №143 від 13.05.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 70 928,67 дол.
Валюта зобов’язання: долар США
Строк виконання: 15.04.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 31 208,63 дол.
Номер та дата укладання правочину: №144 від 13.05.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 190 964,94 дол.
Валюта зобов’язання: долар США
Строк виконання: 15.04.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 180 780,14 дол.
Номер та дата укладання правочину: №145 від 14.05.2020 р.
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Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 5 950 999,50 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.04.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 3 943 575,51 грн.
Номер та дата укладання правочину: №146 від 05.06.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 206 139,78 дол.
Валюта зобов’язання: долар США
Строк виконання: 15.05.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 188 961,46 дол.
Номер та дата укладання правочину: №147 від 05.06.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 22 953,98 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.05.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 22 953,98 Євро
Номер та дата укладання правочину: №148 від 05.06.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 13 891,91 дол.
Валюта зобов’язання: долар США
Строк виконання: 15.05.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 12 734,23 дол.
Номер та дата укладання правочину: №149 від 05.06.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 26 710,96 дол.
Валюта зобов’язання: долар США
Строк виконання: 15.05.2024 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 25 041,52 дол.
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Номер та дата укладання правочину: №150 від 11.06.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 18 646 796,57 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.05.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 14 623 267,91 грн.
Номер та дата укладання правочину: №151 від 11.06.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 694 148,61 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.11.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 571 717,43 грн.
Номер та дата укладання правочину: №152 від 11.06.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 28 867,84 дол.
Валюта зобов’язання: долар США
Строк виконання: 15.05.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 22 805,59 дол.
Номер та дата укладання правочину: №153 від 03.07.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 333 534,26 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.12.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 333 534,26 Євро
Номер та дата укладання правочину: №154 від 06.07.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 10 717 769,05 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
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Остаточна сума зобов’язання: 8 514 092,34 грн.
Номер та дата укладання правочину: №155 від 08.07.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 21 665 654,92 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 19 905 227,98 грн.
Номер та дата укладання правочину: №156 від 08.07.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 30 375 757,24 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 29 184 640,32 грн.
Номер та дата укладання правочину: №157 від 08.07.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 498 400,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2024 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 487 727,16 грн.
Номер та дата укладання правочину: №158 від 08.07.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 465 725,00 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.06.2025 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 459 448,37 грн.
Номер та дата укладання правочину: №159 від 17.07.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 84 143,39 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
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Строк виконання: 15.07.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 66 355,95 Євро
Номер та дата укладання правочину: №160 від 17.07.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 146 304,46 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.12.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 146 304,46 Євро
Номер та дата укладання правочину: №161 від 27.07.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 3 499 040,85 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.01.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 3 316 856,62 грн.
Номер та дата укладання правочину: №162 від 27.07.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 7 635 021,39 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 6 518 697,22 грн.
Номер та дата укладання правочину: №163 від 27.07.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 7 057 856,30 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 6 764 762,53 грн.
Номер та дата укладання правочину: №164 від 27.07.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
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Сума зобов’язання: 750 393,63 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2024 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 711 408,89 грн.
Номер та дата укладання правочину: №165 від 31.07.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 11 648 324,76 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 8 999 069,47 грн.
Номер та дата укладання правочину: №166 від 04.08.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 170 597,92 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.07.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 166 916,49 Євро
Номер та дата укладання правочину: №167 від 04.08.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 20 333,12 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.07.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 19 189,24 Євро
Номер та дата укладання правочину: №168 від 04.08.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 58 061,46 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.07.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 56 045,57 Євро
Номер та дата укладання правочину: №169 від 04.08.2020 р.
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Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 36 895,91 дол.
Валюта зобов’язання: долар США
Строк виконання: 15.07.2024 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 36 127,25 дол.
Номер та дата укладання правочину: №170 від 14.08.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 317 918,03 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.07.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 296 385,82 Євро
Номер та дата укладання правочину: №171 від 14.08.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 25 923,80 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.10.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 23 331,42 Євро
Номер та дата укладання правочину: №172 від 14.08.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 5 893 821,05 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 5 332 955,85 грн.
Номер та дата укладання правочину: №173 від 14.08.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 6 962 570,02 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.01.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 6 962 570,02 грн.
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Номер та дата укладання правочину: №174 від 14.08.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 18 334 327,47 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 17 366 291,39 грн.
Номер та дата укладання правочину: №175 від 14.08.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 8 176 990,37 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.07.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 7 680 197,50 грн.
Номер та дата укладання правочину: №176 від 03.09.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 128 871,89 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.09.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 128 871,89 Євро
Номер та дата укладання правочину: №177 від 03.09.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 43 484,49 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.12.2021 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 43 484,49 Євро
Номер та дата укладання правочину: №178 від 03.09.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 95 225,76 Євро
Валюта зобов’язання: Євро
Строк виконання: 15.09.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
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Остаточна сума зобов’язання: 95 225,76 Євро
Номер та дата укладання правочину: №179 від 07.09.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 5 613 893,98 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.09.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 5 613 893,98 грн.
Номер та дата укладання правочину: №180 від 11.09.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 22 658 871,69 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.08.2022 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 22 658 871,69 грн.
Номер та дата укладання правочину: №181 від 11.09.2020 р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 25 012 950,83 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.08.2023 р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 25 012 950,83 грн.
Номер та дата укладання правочину: №182 від 16.09.2020р.
Вид правочину: Додаткова угода до договору відновлювальної кредитної
лінії №CLMB000098 від 06.09.2019р. (про надання траншу)
Сторона правочину (кредитор): АТ «АЛЬФА-БАНК»
Сума зобов’язання: 6 415 798,10 грн.
Валюта зобов’язання: гривня
Строк виконання: 15.09.2021р.
Порядок виконання: згідно графіку повернення траншу
Остаточна сума зобов’язання: 6 415 798,10 грн.
Рішення судів по укладеним кредитним правочинам, строк виконання по
яким не настав – відсутні.
Рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення
які не були
зобов’язань за укладеними кредитними правочинами – відсутні.
виконані:
кредитні правочини
та зміни до них
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(номер і дата
укладання
правочину,
сторони, вид
правочину);
кредитор за
кожним укладеним
кредитним
правочином;
сума зобов’язання
за кожним
укладеним
кредитним
правочином;
валюта
зобов’язання;
строк і порядок
виконання
кредитного
правочину;
дата виникнення
прострочення
зобов’язання за
кредитним
правочином, його
розмір і стадія
погашення;
рішення судів, що
стосуються
виникнення,
виконання та
припинення
зобов’язань за
укладеним
кредитним
правочином
4.5 можливі фактори
Товариству властивий кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий
ризику в діяльності ризик, валютний ризик та операційний ризик, а також ризик управління
емітента
капіталом та іншими джерелами фінансування. Кожен з вищевказаних
ризиків регулярно контролюється фінансовим відділом Товариства, і
інформація про них доводиться до керівника. Якщо відображена сума
перевищує ліміти ризику, керівник повинен проінформувати
представників Учасників про такі перевищення. Процес контролю ризиків
не включає такі бізнес-ризики, як зміни в навколишньому середовищі,
технологіях та галузі. Вони контролюються в процесі стратегічного
планування Товариства.
Кредитний ризик - це ризик фінансового збитку в разі невиконання
контрагентом своїх договірних зобов'язань. Товариству властивий
кредитний ризик, що виникає переважно у зв'язку з операціями
фінансового лізингу. Товариству властивий кредитний ризик, який
представляє собою ризик того, що контрагент не зможе повністю погасити
заборгованість у встановлений термін. Управління кредитним ризиком
також включає в себе регулярний моніторинг здатності контрагентів
погасити заборгованість в повному обсязі у встановлений термін, аналіз
фінансового стану лізингоодержувачів і контроль стану переданих в лізинг
об’єктів та обладнання. Товариство впровадило систему управління
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ризиками, включаючи процеси управління ризиками та внутрішню
систему кредитного рейтингу. Система управління кредитним ризиком
передбачає регулярний моніторинг здатності лізингоодержувачів
сплачувати суми у встановлені терміни, аналіз фінансового стану
лізингоодержувача, контроль стану лізингового обладнання, обмеження
рівня кредитного ризику на одного клієнта.
Ризик ліквідності - це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої
зобов'язання по виплатах при настанні терміну їх погашення у звичайних
або непередбачених умовах. З метою обмеження цього ризику керівництво
Товариства забезпечило доступність джерел фінансування з боку банків,
здійснює управління активами, враховуючи ліквідність, і щоденний
моніторинг майбутніх грошових потоків і ліквідності. Цей процес включає
в себе оцінку очікуваних грошових потоків і наявність високоякісного
забезпечення, яке може бути використане для отримання додаткового
фінансування у разі необхідності. Товариство управляє своєю ліквідністю
таким чином, щоб в кожному проміжку часу розрив ліквідності з
урахуванням запланованих операцій не перевищував певний внутрішній
ліміт
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх
грошових потоків за фінансовими інструментами буде коливатися
внаслідок змін в ринкових параметрах, таких, як процентні ставки та
валютні курси. За винятком валютних позицій, Товариство не має значних
концентрацій ринкового ризику
Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту
коливатиметься внаслідок змін валютних курсів. Товариство є схильним до
впливу коливань валютних курсів на її фінансовий стан та грошові потоки.
Товариство управляє валютним ризиком шляхом мінімізації лімітів
відкритої валютної позиції
Операційний ризик - це ризик, що виникає внаслідок системного збою,
помилок персоналу, шахрайства чи зовнішніх подій. Коли перестає
функціонувати система контролю, операційні ризики можуть завдати
шкоди репутації, мати правові наслідки або призвести до фінансових
збитків. Товариство не може усунути всі операційні ризики, але за
допомогою системи контролю і шляхом відстеження та відповідної реакції
на потенційні ризики Товариство може управляти такими ризиками.
Система контролю передбачає ефективний розподіл обов'язків, права
доступу, процедури затвердження і звірки, навчання персоналу, а також
процедури оцінки, включаючи внутрішній аудит. Впродовж поточного та
наступних років, Товариство планує продовжити збільшувати об’єми
надання послуг з фінансового та оперативного лізингу, розбудовувати
партнерську мережу та розширювати присутність у регіонах. Протягом
наступних трьох років Товариство має на меті вийти в лідери ринку
лізингових послуг України.
4.6 відомості про
Емітент не є учасником (засновником) інших юридичних осіб
юридичних осіб, у
яких емітент
володіє більше ніж
5 % статутного
капіталу (активів),
у тому числі про
дочірні
підприємства
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4.7 відомості про
Відомості відсутні
провадження у
справі про
банкрутство або
про застосування
санації до емітента
чи юридичної
особи, у результаті
реорганізації якої
утворився емітент,
протягом трьох
років, що
передували року
здійснення
розміщення
облігацій
4.8 фінансова звітність
Фінансова звітність за перше півріччя 2020 року наведена наприкінці
емітента облігацій цього рішення про емісію.
за звітний період,
що передував
кварталу, у якому
приймається
рішення про емісію
облігацій:
звіт про фінансовий
стан на кінець
періоду;
звіт про прибутки
та збитки та інший
сукупний дохід за
період;
звіт про зміни у
власному капіталі
за період;
звіт про рух
грошових коштів за
період;
примітки до
фінансової
звітності, або
посилання на вебсайт, на якому
розміщено
відповідну
фінансову звітність
4.9 фінансова звітність Фінансова звітність за 2019 рік наведена наприкінці цього рішення про
емітента облігацій емісію.
за звітний рік, що
передував року, у
якому приймається
рішення про емісію
облігацій:
звіт про фінансовий
стан на кінець
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періоду;
звіт про прибутки
та збитки та інший
сукупний дохід за
період;
звіт про зміни у
власному капіталі
за період;
звіт про рух
грошових коштів за
період;
примітки до
фінансової
звітності, або
посилання на вебсайт, на якому
розміщено
відповідну
фінансову звітність
5

Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
повне
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
найменування і код "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ"
за ЄДРПОУ
аудиторської фірми Код ЄДРПОУ 23500277
або прізвище, ім’я,
по батькові
аудитора
місцезнаходження УКРАЇНА, 01030, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ПИРОГОВА,
або місце
БУД. 2/37
проживання
реквізити свідоцтв
про включення до
Реєстрів
аудиторських фірм
та аудиторів

Свідоцтво № 0791, видано рішенням Аудиторської палати України від
26.01.2001 року № 98, продовжено рішенням Аудиторської палати України
від 24.09.2015 року, № 315/3 до 24.09.2020 року;
Номер бланку №0751, затверджене Рішенням АПУ від 25.01.2018 року
№354/3

ІІ. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про емісію
1

Рішення про емісію облігацій прийнято Рішенням №23A/09-20
Дата і номер
Єдиного учасника від 23 вересня 2020 р., розмір частки в статутному
рішення (протоколу)
про емісію облігацій капіталі якого складає 513 477 891,22 грн. та якому належить 100%
голосів учасників Товариства.
(у разі поєднання
емісії облігацій із
здійсненням
публічної пропозиції
таких облігацій зазначення про таке
поєднання);
найменування
органу, який
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прийняв рішення;
порядок проведення
та кількість
учасників
голосування;
кількість та відсоток
голосів, якими
приймалось рішення
про емісію облігацій
2

Мета використання
Фінансові ресурси, залучені від розміщення облігацій Товариства в
фінансових ресурсів, розмірі 100 млн.грн., (сто мільйонів гривень) в повному обсязі (100%)
залучених від
будуть спрямовані на придбання об’єктів для подальшої передачі їх в
розміщення
фінансовий лізинг.
облігацій (конкретні
обсяги та напрями
використання,
зокрема інформація
про об’єкт
житлового
будівництва, яким
забезпечується
виконання
зобов’язань за
цільовими
облігаціями у разі
прийняття рішення
про емісію цільових
облігацій, виконання
зобов’язань за якими
передбачається
об’єктами
житлового
будівництва, для
фінансування
будівництва яких
залучаються кошти
від фізичних та
юридичних осіб
через розміщення
облігацій)

3

Джерела погашення Погашення облігацій і виплата відсоткового доходу за ними буде
та виплати доходу за здійснюватися за рахунок коштів Товариства, отриманих від фінансово облігаціями
господарської діяльності, що залишаються після розрахунків з бюджетом
та сплати інших обов’язкових платежів.

4

Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при розміщенні облігацій в
рахунок їх оплати, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також
покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу
облігацій як результату поточної господарської діяльності

Товариство зобов'язується не використовувати кошти, залучені від розміщення облігацій, для
формування і поповнення статутного капіталу Товариства, для фінансування будівництва житла, а
також для покриття збитків від фінансово - господарської діяльності.
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5

Зобов’язання емітента щодо прийняття рішення про емісію акцій шляхом проведення
конвертації облігацій (у разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій)

Не застосовується
6

Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:

6.1 параметри випуску:
Облігації іменні, відсоткові, звичайні (незабезпечені)
характеристика
облігацій (іменні;
відсоткові/цільові/ди
сконтні;
конвертовані;
звичайні
(незабезпечені)/забе
зпечені)
кількість облігацій

100 000 (сто тисяч) штук

номінальна вартість 1 000,00 (одна тисяча) гривень
облігації
загальна номінальна 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень
вартість випуску
облігацій
серія облігацій*

Серія А

6.2 інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення про емісію забезпечених
облігацій):
вид забезпечення
Не застосовується
(порука щодо
забезпечення
виконання
зобов’язання
стосовно погашення
основної суми боргу
/ погашення
основної суми боргу
та виплати доходу за
облігаціями, або
гарантія щодо
погашення основної
суми
боргу/погашення
основної суми боргу
та виплати доходу за
облігаціями, або
застава щодо
забезпечення
виконання
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зобов’язання
стосовно погашення
основної суми боргу
/ погашення
основної суми боргу
та виплати доходу за
облігаціями)
розмір забезпечення Не застосовується
Не застосовується
найменування,
місцезнаходження,
код за ЄДРПОУ
поручителя(ів)/гаран
та(ів), місце та дата
проведення його (їх)
державної реєстрації
Не застосовується
розмір власного
капіталу
поручителя(ів)/гаран
та(ів)
реквізити
документів, що
підтверджують
забезпечення
(гарантія/договір
поруки)

Не застосовується

порядок
Не застосовується
повідомлення
власників
забезпечених
облігацій про зміну
поручителя(ів)/гаран
та(ів)
Не застосовується
істотні умови
договору поруки
(сума забезпечення,
строк і порядок
виконання договору)
або основні
положення гарантії
(гарантійного
листа): сума, на яку
надається гарантія,
строк і порядок
виконання або
істотні умови
договору застави,
який укладатиметься
емітентом з
першими
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власниками
облігацій у період
розміщення (суть,
розмір і строк
виконання
зобов’язання,
забезпеченого
заставою, опис
предмета застави, а
також інші умови,
які
погоджуватимуться
сторонами договору)
Не застосовується
відомості про
наявність між
емітентом та
поручителем/гарант
ом відносин
контролю,
укладених
правочинів тощо
фінансова звітність Не застосовується
поручителя(ів)/гаран
та(ів) за звітний
період, що
передував кварталу,
у якому приймається
рішення про емісію
облігацій, та за
звітний рік, що
передував року, у
якому приймається
рішення про емісію
облігацій: звіт про
фінансовий стан на
кінець періоду; звіт
про прибутки та
збитки та інший
сукупний дохід за
період; звіт про
зміни у власному
капіталі за період;
звіт про рух
грошових коштів за
період; примітки до
фінансової звітності
або посилання на
веб-сайт, на якому
розміщена
відповідна
фінансова звітність
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Не застосовується
інформація щодо
раніше укладених
поручителем(ями)/га
рантом(ами)/емітент
ом договорів поруки
стосовно
забезпечення
облігацій (із
зазначенням
реквізитів таких
договорів, предметів
договорів,
найменування
емітентів
забезпечених
облігацій,
реєстраційних
номерів випусків,
сум забезпечення,
строків і порядку
виконання
договорів)/основних
положень раніше
наданих гарантій
(гарантійних листів)
щодо забезпечених
облігацій (із
зазначенням
найменування
емітентів
забезпечених
облігацій,
реєстраційних
номерів випусків,
сум, на які було
надано гарантії,
строків і порядку
виконання/договорів
застави стосовно
забезпечення
облігацій (із
зазначенням
реквізитів таких
договорів, предметів
договорів,
реєстраційних
номерів випусків,
суті, розміру і
строку виконання
зобов’язань,
забезпечених
заставою, опису
предмета застави, а
також інших умов,
які були погоджені
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сторонами
договору))

Не застосовується
інформація щодо
стану фактичного
виконання
поручителем(ями)/га
рантом(ами)/емітент
ом своїх зобов’язань
перед власниками
забезпечених
облігацій за раніше
укладеними
договорами поруки/
наданими
гарантіями /
договорами застави
6.3 інформація про
права, що надаються
власникам облігацій,
які планується
розмістити

Власникам облігацій надаються наступні права:
 купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних
паперів з урахуванням вимог законодавства.
 отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх
погашення;
 отримати відсотковий дохід в кінці кожного
відсоткового періоду;
 подавати облігації до викупу відповідно умов емісії;
 здійснювати будь-які інші операції, що не суперечать чинному
законодавству України.
Облігації Товариства не надають права приймати участі в управлінні
Товариством.

6.4 інформація про
Не застосовується
права, власників
акцій, в які мають
бути конвертовані
облігації (у разі
емісії конвертованих
облігацій)
6.5 інформація про
Не застосовується
об’єкт житлового
будівництва, яким
передбачається
виконання
зобов’язань за
цільовими
облігаціями,
власника земельної
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ділянки або
землекористувача,
замовника,
забудовника та
підрядника, а також
реквізити:
правовстановлюваль
них документів на
земельну ділянку, на
якій розташовано
об’єкт будівництва,
яким забезпечується
виконання
зобов’язань за
цільовими
облігаціями;
дозволу на
будівництво
(рішення
виконавчого органу
відповідної ради або
місцевої державної
адміністрації про
дозвіл на
будівництво
об’єкта);
дозволу на
виконання
будівельних робіт;
договору підряду,
укладеного між
замовником і
підрядником, та
інших документів
(проектна,
кошторисна,
тендерна
документація,
тендерні пропозиції,
акцепт тендерної
пропозиції,
повідомлення,
запити, претензії
тощо), які
встановлюють,
конкретизують,
уточнюють або
змінюють умови
договору підряду
(договірна
документація) (у
разі якщо для
будівництва об’єкта
емітент залучає
підрядника);
рішення про
затвердження
проектної
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документації;
ліцензії на
будівельну
діяльність
(вишукувальні та
проектні роботи для
будівництва,
зведення несучих та
огороджувальних
конструкцій,
будівництво та
монтаж інженерних і
транспортних
мереж);
договору про пайову
участь в
проектуванні та
будівництві об’єкта
житлового
будівництва,
інвестиційного
договору, договору
про співробітництво,
договору поруки
тощо (у разі
укладання такого
договору) (у разі
прийняття рішення
про
публічне/приватне
розміщення
цільових облігацій,
виконання
зобов’язань за якими
передбачається
об’єктами
житлового
будівництва, для
фінансування
будівництва яких
залучаються кошти
від фізичних та
юридичних осіб
через розміщення
облігацій)
7

Порядок розміщення облігацій та їх оплати:

7.1 дати початку та
закінчення
розміщення
облігацій; адреса, де
відбуватиметься
укладення договорів
з першими
власниками у

Дата початку розміщення облігацій: 01.12.2020 р.
Дата закінчення розміщення облігацій: 25.01.2021 р.
Укладання договорів з першими власниками у процесі розміщення
облігацій буде здійснюватися за адресою місцезнаходження Товариства:
04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 9, корпус 4В, офіс 204.
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процесі розміщення
облігацій
7.2 можливість
У разі, якщо на запланований обсяг облігацій будуть достроково
дострокового
укладені договори з першими власниками та за умови їх повної оплати,
закінчення
Дирекцією емітента Товариства може бути прийнято рішення про
розміщення
дострокове закінчення розміщення облігацій.
облігацій (у разі
якщо на
запланований обсяг
облігацій укладено
договори з першими
власниками та
облігації повністю
оплачено)
7.3 дії, що проводяться
У разі прийняття Товариством рішення про дострокове закінчення
в разі дострокового розміщення облігацій, Дирекцією емітента Товариства може бути
закінчення
прийнято рішення про затвердження результатів емісії облігацій та
розміщення
затвердження звіту про результати емісії облігацій.
облігацій (якщо на
запланований обсяг
облігацій укладено
договори з першими
власниками та
облігації повністю
оплачено)
7.4 порядок подання
заяв на придбання
облігацій

7.5 порядок укладання
договорів купівліпродажу облігацій

Заяви на придбання облігацій подаються учасниками розміщення до
Товариства за його місцезнаходженням в строк з 01.12.2020 р. по
25.01.2021 р. включно.
В заяві учасника розміщення – юридичної особи зазначаються:
- Повне найменування;
- Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер для
нерезидентів);
- Кількість облігацій, яку має намір придбати особа;
- Телефон контактної особи, e-mail.
Договори
купівлі-продажу
облігацій
укладаються
за
місцезнаходженням Товариства в робочі дні в строк з 01.12.2020 р. по
25.01.2021 р. включно. Розрахунки за укладеними договорами
здійснюються без дотримання принципу «поставка проти оплати».

7.6 строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
запланована ціна
Запланована ціна продажу облігацій під час розміщення дорівнює
продажу облігацій номінальній вартості. Фактична ціна продажу визначається попитом та
під час розміщення пропозицією, але не може бути меншою за номінальну вартість.
(за номінальною
вартістю / з
дисконтом (нижче
номінальної
вартості)/ вище
номінальної
вартості)
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Національна валюта
валюта, у якій
здійснюється оплата
облігацій
(національна або
іноземна валюта)
Реквізити банківського рахунку для оплати облігацій Емітента:
найменування і
UA 43 3003 4600 0002 6509 0162 0780 4
реквізити банку та в АТ «АЛЬФА-БАНК»
номер поточного
Код банку: 300346
рахунку, на який
вноситиметься плата
за облігації (якщо
оплата облігацій
здійснюється у
національній валюті
та іноземній валюті,окремо вказуються
номери рахунків у
національній та
іноземній валютах)
строк оплати
облігацій

Облігації оплачуються учасниками розміщення виключно грошовими
коштами у розмірах та в терміни, передбачені договорами купівліпродажу облігацій, але не пізніше дня, що передує дню затвердження
результатів емісії облігацій Дирекцією Товариства.

7.7 відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його послугами щодо розміщення
облігацій цього випуску):
повне найменування Не застосовується
код за ЄДРПОУ

-

місцезнаходження

-

номери телефонів та
факсів

-

номер і дата видачі
ліцензії на
провадження
професійної
діяльності на
фондовому ринку діяльності з торгівлі
цінними паперами, а
саме андеррайтингу

-

7.8 відомості про особу, визначену на
надання емітенту
реєстру власників
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іменних цінних
паперів
(депозитарну
установу /
Центральний
депозитарій цінних
паперів):
повне найменування Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
місцезнаходження

04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г

код за ЄДРПОУ

30370711

реквізити договору про надання реєстру
власників іменних
цінних паперів
(номер, дата
укладення)
(зазначаються у разі
складання такого
договору)
номер, серія та дата видачі ліцензії на
здійснення
професійної
діяльності на
фондовому ринку депозитарної
діяльності
депозитарної
установи
(зазначаються у разі,
якщо особою,
визначеною на
надання емітенту
реєстру власників
іменних цінних
паперів, є
депозитарна
установа)
8

9

Товариство забезпечує повернення внесків, унесених в оплату за
Строк та порядок
облігації серії А, шляхом їх перерахування власникам облігацій в
повернення внесків, безготівковій формі протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати
внесених як плата за визнання емісії облігацій недійсною.
облігації, у разі
визнання емісії
облігацій недійсною
Строк та порядок
У разі незатвердження Дирекцією Товариства у встановлені законом
повернення внесків, строки результатів емісії облігацій, Дирекція Товариства забезпечує
внесених як плата за повернення внесків, що внесені як оплата за облігації, шляхом їх
облігації, у разі
перерахування власникам облігацій в безготівковій формі протягом п’яти
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незатвердження у
місяців з дати закінчення строку для затвердження результатів емісії
встановлені строки облігацій.
результатів емісії
облігацій
У разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій після
початку розміщення облігацій Товариство:
- протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про відмову від емісії
оприлюднює інформацію про відмову від емісії облігацій в
загальнодоступній інформаційній базі даних реєструвального органу про
ринок цінних паперів та на власному веб-сайті або персонально
повідомляє осіб, які відповідно до рішення про емісію облігацій є
учасниками такого розміщення, про відмову від емісії облігацій;
- зупиняє розміщення облігацій (якщо відповідне рішення прийнято до
дати закінчення розміщення облігацій);
- повертає першим власникам внески, що внесені ними як оплата за
облігації, шляхом їх перерахування власникам облігацій в безготівковій
формі протягом 30 календарних днів з дати прийняття рішення про
відмову від емісії облігацій.

10

Строк та порядок
повернення внесків,
внесених як плата за
облігації, у разі
відмови від емісії
облігацій після
початку розміщення
облігацій

11

Порядок надання
Генеральний Директор Емітента забезпечує розміщення на веб-сайті
інвесторам рішення Емітента Рішення про емісію облігацій та фінансову звітність за останній
про емісію облігацій звітний період протягом 2-х робочих днів з дня реєстрації Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску облігацій.
Паперова форма Рішення про емісію облігацій та фінансова звітність за
останній звітний період надається Товариством потенційному інвестору
безоплатно на його вимогу.

12

Перелік осіб, які є
учасниками
розміщення
облігацій (крім
випадку здійснення
публічної пропозиції
емітентом у процесі
емісії), із
зазначенням:

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
12.1 для юридичних осіб
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АРКС ЛАЙФ", ТДВ "СК "АРКС
- резидентів:
ЛАЙФ»
найменування,
місцезнаходження, код ЄДРПОУ 35692536
коду за ЄДРПОУ,
Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, будинок 8
місця та дати
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, 06.02.2008 р.,
проведення
державної реєстрації
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "АРКС" (АТ "СК "АРКС")
код ЄДРПОУ 20474912
Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, будинок 8
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, 22.08.2003 р.,
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК" (АТ "АЛЬФАБАНК")
код ЄДРПОУ 23494714
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Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА,
будинок 100
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація, 24.03.1993
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІНВЕСТУДІО" (ТОВ "ІНВЕСТУДІО")
код ЄДРПОУ 43032837
Україна, 01133, місто Київ, ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ, будинок 1,
офіс 176
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація, 03.06.2019
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕЛ.ДІ. АССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ" (ТОВ "КУА"ЕЛ.ДІ. АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ")
код ЄДРПОУ 38315354
Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 20-Б, офіс 21
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація, 06.08.2012
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГАРАНТІЯ ІНВЕСТ" (ТОВ "КУА "ГАРАНТІЯ - ІНВЕСТ")
код ЄДРПОУ 33238312
Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ В'ЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО,
будинок 12, офіс 4
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація,
16.11.2004
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА" (ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС
УКРАЇНА")
код ЄДРПОУ 21654295
Україна, 01010, місто Київ, ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 32/2
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація, 01.06.1999
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ТАС" (АТ "СК "ТАС" (ПРИВАТНЕ))
код ЄДРПОУ 30929821
Україна, 03062, місто Київ, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 65
Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація, 24.04.2001
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ДЖЕРЕЛО ЛТД" (ТОВ "ДЖЕРЕЛО ЛТД")
код ЄДРПОУ 19046252
Україна, 65078, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГАЙДАРА,
будинок 13
Юридичний департамент Одеської міської ради, 06.03.1995
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОТААЛЬЯНС" (ТОВ "СОТА-АЛЬЯНС")
код ЄДРПОУ 34001007
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Україна, 03124, місто Київ, б.Гавела Вацлава, будинок 8, корпус 59, офіс
79
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація, 30.01.2006
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СБЕРБАНК" (АТ "СБЕРБАНК")
код ЄДРПОУ 25959784
Україна, 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 46
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, 03.02.2009
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРЕГГРУП" (ТОВ "БЕРЕГ-ГРУП")
код ЄДРПОУ 35252433
Україна, 01135, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 101
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, 25.06.2007
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРАГОН КАПІТАЛ" (СПТОВ "ДРАГОН
КАПІТАЛ")
код ЄДРПОУ 30965875
Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок
36-Д
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація, 15.06.2000 р.
,
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
КАПІТАЛ УКРАЇНА" (ТОВ "КУА"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ
УКРАЇНА")
код ЄДРПОУ 34486135
Україна, 01030, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
будинок 19-21
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, 27.06.2006
р.,
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "УАЙТ" (ТОВ "КУА
"УАЙТ")
код ЄДРПОУ 43314855
Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЩЕКАВИЦЬКА, будинок 9А
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, 29.10.2019 р.,
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" (ПРАТ "СК "АЛЬФА
СТРАХУВАННЯ")
код ЄДРПОУ 30968986
Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ РИБАЛЬСЬКА, будинок 22
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація, 07.06.2000 р.,
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (ПРАТ "УПСК")
код ЄДРПОУ 20602681
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Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 40
Подільська районна в місті Києві державна адміністрація, 22.06.1993р.,
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" (ПРАТ "СК
"АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ")
код ЄДРПОУ 33908322
Україна, 03056, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРЩАГІВСЬКА, будинок 154
Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація, 09.12.2005
р.,
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ПЗУ УКРАЇНА" (ПРАТ СК "ПЗУ УКРАЇНА")
код ЄДРПОУ 20782312
Україна, 04053, місто Київ, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок
40
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, 05.01.1999
р.,
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "УНІКА" (ПРАТ "СК "УНІКА")
код ЄДРПОУ 20033533
Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок
70-А
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація, 10.02.1994
р.,
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТЛАЙФ" (ПРАТ
"МЕТЛАЙФ")
код ЄДРПОУ 32109907
Україна, 01032, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 110
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, 16.07.2002
р.,
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ВСЕСВІТ" (ТОВ
"КУА "ВСЕСВІТ")
код ЄДРПОУ 32800074
Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 23,
ЛІТ."А"
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, 22.01.2004
р.,
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕР
КАПІТАЛ" (ТОВ "УНІВЕР КАПІТАЛ")
код ЄДРПОУ 33592899
Україна, 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА, будинок 59, офіс
102
Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація, 29.06.2005 р.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"КОНСТАНТА
ВЕНЧУР ІНВЕСТ" (ТОВ КУА "КОНСТАНТА ВЕНЧУР ІНВЕСТ")
код ЄДРПОУ 41314235
Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ,
ВУЛИЦЯ ЧОРНОВОЛА, будинок 7, офіс 302
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, 03.05.2017 р.,
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНГО"
(АТ "СК "ІНГО")
код ЄДРПОУ 16285602
Україна, 01054, місто Київ, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА,
будинок 33
Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, 15.03.1994
р.
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"
(АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ")
код ЄДРПОУ 14305909
Україна, 01011, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛЄСКОВА, будинок 9
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація, 27.03.1992 р.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІВЕКС ЕССЕТ
МЕНЕДЖМЕНТ" (ТОВ "КУА "ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ")
код ЄДРПОУ 35253924
Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 7
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація,10.07.2007р.
12.2 для юридичних осіб
- нерезидентів:
найменування,
місцезнаходження,
реквізитів
документа, що
свідчить про
реєстрацію цієї
юридичної особи в
країні її
місцезнаходження
(копія
легалізованого
витягу
торговельного,
банківського чи
судового реєстру
або нотаріально
засвідчене
реєстраційне
посвідчення
уповноваженого
органу іноземної
держави про
реєстрацію

ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД
Реєстраційне посвідчення НЕ 167526
Кіпр, 1066, Нікосія, вулиця Темістоклі Дерві стріт, будинок 5, Еленіон
білдінг, 2-ий поверх
04.11.2005, Департамент реєстрації компаній та правонаступників
Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр
ГРЕЙТФОРД ЛІМІТЕД
Реєстраційне посвідчення НЕ 219167
Кіпр, 1066, Нікосія, вулиця Темістоклі Дерві стріт, будинок 5, Еленіон
білдінг, 2-ий поверх
31.12.2007, Департамент реєстрації компаній та правонаступників
Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр
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відповідної
юридичної особи)

12.3 для фізичних осіб - резидентів:
прізвища, імені, по
батькові, місця
проживання, номера
та серії паспорта або
іншого документа,
що посвідчує особу,
дати його видачі,
найменування
органу, що видав
відповідний
документ
12.4 для фізичних осіб - нерезидентів:
прізвища, імені, по
батькові (за
наявності),
громадянства,
номера та серії
паспорта або іншого
документа, що
посвідчує особу,
дати його видачі,
найменування
органу, що видав
відповідний
документ
13

Умови та дата
закінчення обігу
облігацій

14

Інформація щодо
викупу емітентом
облігацій:
випадки, у яких
емітент здійснює

На вторинному ринку цінних паперів, облігації Товариства
обертаються серед необмеженого кола осіб з урахуванням вимог
законодавства. Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах
увідповідності до законодавства про депозитарну систему України. Право
власності на придбані облігації виникає з моменту їх зарахування на
рахунок у цінних паперах власника і підтверджується випискою з
відповідного рахунку. Обіг облігацій дозволяється після реєстрації
реєструвальним органом звіту про результати емісії облігацій та видачі
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій і закінчується 24.11.2025 р.
включно. На вторинному ринку цінних паперів облігації продаються за
договірною ціною. За взаємною згодою власника облігацій і Товариства,
Товариство має право викупити у власника належні йому облігації в будьякий строк обігу облігацій за обумовленою сторонами ціною.

Товариство зобов'язується викупити облігації, якщо власником
облігацій буде надано відповідне повідомлення про здійснення продажу
облігацій в строки подання повідомлень, визначених в цьому Рішенні про
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обов’язковий викуп емісію. Разом з тим, за взаємною згодою власника облігацій і Товариства,
облігацій
Товариство має право викупити у власника належні йому облігації в будьяку дату строку обігу облігацій за обумовленою сторонами ціною.
порядок
Товариство повідомляє власників облігацій про строки та порядок
повідомлення
здійснення викупу облігацій шляхом оприлюднення цього рішення про
власників облігацій емісію на веб-сайті https://a-l.com.ua/
про здійснення
В Рішенні зазначені строки, в які облігації можуть бути пред'явлені їх
викупу облігацій
власниками для здійснення обов’язкового викупу протягом усього строку
обігу облігацій.
порядок
встановлення ціни
викупу облігацій

Ціна викупу облігацій дорівнює номінальній вартості облігацій – 1000
(одна тисяча) гривень. Власники облігацій, які надають облігації для
продажу, також отримують нарахований дохід за попередній відсотковий
період

Таблиця 1.
строк, у який
облігації можуть
бути пред’явлені їх
власниками для
Дата початку
викупу
прийому
повідомлень
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Дата
закінчення
прийому
повідомлень

Дата
початку
викупу

Дата закінчення
викупу

10.11.2021

15.11.2021

30.11.2021

01.12.2021

09.11.2022

14.11.2022

29.11.2022

30.11.2022

08.11.2023

13.11.2023

28.11.2023

29.11.2023

06.11.2024

11.11.2024

26.11.2024

27.11.2024

Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прийняття рішення про емісію
відсоткових облігацій):

Відсотковий дохід за облігаціями нараховується відповідно до
15.1 дати початку і
відсоткових періодів. Виплата відсоткового доходу здійснюється у
закінчення виплати строки, вказані в Таблиці 2:
доходу за
облігаціями
Дата
Дата
Дата
Кількі
Дата
початку
початку
закінчення
сть
закінчення
№
відсотков
виплати
виплати
днів у
відсотково
ого
відсотковог відсотковог період
го періоду
періоду
о періоду
о періоду
і
1
2

01.12.2020
02.03.2021

01.03.2021
31.05.2021

02.03.2021
01.06.2021

07.03.2021
06.06.2021

91
91

3

01.06.2021

30.08.2021

31.08.2021

05.09.2021

91

4

31.08.2021

29.11.2021

30.11.2021

05.12.2021

91

5

30.11.2021

28.02.2022

01.03.2022

06.03.2022

91

6

01.03.2022

30.05.2022

31.05.2022

05.06.2022

91

7

31.05.2022

29.08.2022

30.08.2022

04.09.2022

91

8

30.08.2022

28.11.2022

29.11.2022

04.12.2022

91

9

29.11.2022

27.02.2023

28.02.2023

05.03.2023

91

10

28.02.2023

29.05.2023

30.05.2023

04.06.2023

91

11

30.05.2023

28.08.2023

29.08.2023

03.09.2023

91

91

12

29.08.2023

27.11.2023

28.11.2023

03.12.2023

91

13

28.11.2023

26.02.2024

27.02.2024

03.03.2024

91

14

27.02.2024

27.05.2024

28.05.2024

02.06.2024

91

15

28.05.2024

26.08.2024

27.08.2024

01.09.2024

91

16

27.08.2024

25.11.2024

26.11.2024

01.12.2024

91

17

26.11.2024

24.02.2025

25.02.2025

02.03.2025

91

18

25.02.2025

26.05.2025

27.05.2025

01.06.2025

91

19

27.05.2025

25.08.2025

26.08.2025

31.08.2025

91

20

26.08.2025

24.11.2025

25.11.2025

30.11.2025
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Якщо дати виплати відсоткового доходу за облігаціями припадають
15.2 заплановані відсотки на святковий (вихідний) день згідно чинного законодавству України,
(або межі, у яких
виплата відсоткового доходу здійснюється у відповідний термін,
емітент може
починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочим днем.
визначити розмір
Відсотки за облігаціями за вказані святкові (вихідні) дні не
відсоткового доходу нараховуються та не виплачуються.
за відсотковими
Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється на
облігаціями), метод підставі даних реєстру власників облігацій, складеного Центральним
розрахунку та
депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню
порядок виплати
початку виплати відсоткового доходу за облігаціями (далі - Реєстр).
відсоткового доходу,
У разі відсутності у Реєстрі даних щодо реквізитів, по яким повинна
порядок
бути проведена виплата відсоткового доходу, належна сума депонується
оприлюднення
до особистого звернення власника. На депоновані кошти відсотки не
інформації про
нараховуються та не виплачуються.
розмір відсоткового
Сума відсоткового доходу, що підлягає виплаті за облігаціями
доходу за
розраховується за формулою:
облігаціями
UAH%i
Сі = N *

t
*

100%

365

де
Сі - сума відсоткового доходу;
N - номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
UAH%i - відсоткова ставка за відповідний відсотковий період;
t – кількість днів у відповідному відсотковому періоді;
365 – кількість днів у році;
Відсоткова ставка встановлюється на 1-4 відсоткові періоди в
розмірі,що дорівнює обліковій ставці Національного Банку України +
7%.
Відсоткова ставка на 5-8, 9-12, 13-16, 17-20 відсоткові періоди
встановлюється за рішенням Дирекції Товариства, виходячи з ринкової
кон’юнктури. При цьому відсоткова ставка не може бути меншою, ніж
облікова ставка НБУ та більшою чотирикратної облікової ставки
Національного банку України.
Облікова ставка НБУ - Облікова ставка Національного банку України
встановлена на перше число першого відсоткого періоду для 1-4
відсоткових періодів та на перше число відповідного відсоткового
періоду з якого встановлюється нова відсоткова ставка – для 5-8, 9-12, 1316, 17-20 відсоткових періодів;
Сума відсоткового доходу по кожній облігації має бути округлена до
однієї копійки за методом арифметичного округлення. Сума виплат
відсоткового доходу встановлюється з розрахунку на одну облігацію.
Емітент зобов’язується надати інформацію про нову відсоткову ставку
або підтвердити незмінність попередньої ставки шляхом розміщення
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відповідної інформації на власному веб-сайті,
відсотковим періодам у строки, вказані в таблиці 3:
Таблиця 3
Відсотковий
період
5-8
9-12
13-16
17-20

по

відповідним

Термін, до якого Емітент зобов'язується
повідомити про нову відсоткову ставку або
підтвердити незмінність попередньої ставки
31.10.2021
30.10.2022
29.10.2023
27.10.2024

15.3 валюта, у якій
Національна валюта – гривня.
здійснюється
виплата
відсоткового доходу
(національна або
іноземна валюта)
15.4 порядок переказу
коштів власникам
облігацій з метою
забезпечення
виплати
відсоткового доходу
за облігаціями

16

Здійснення Емітентом виплати відсоткового доходу за облігаціями
забезпечується Центральним депозитарієм відповідно до правил
Центрального депозитарію. Виплата відсоткового доходу за облігаціями
здійснюється на підставі даних Реєстру, складеного Центральним
депозитарієм станом на 24 годину операційного дня, що передує дню
початку виплати доходу. Реєстр складається Центральним депозитарієм
на підставі відповідного розпорядження Емітента у строки визначені
законодавством про депозитарну діяльність.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється шляхом
переказу Емітентом на рахунок у грошових коштах, відкритий
Центральним депозитарієм у ПАТ «Розрахунковий центр з
обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі - Розрахунковий
центр), грошових коштів для здійснення виплати та надання документів
визначених правилами Центрального депозитарію. Центральний
депозитарій надає до Розрахункового центру розпорядження про переказ
коштів для здійснення виплати з рахунку Центрального депозитарію на
відповідні рахунки депозитарних установ та/або депозитаріївкореспондентів для виплати власникам/отримувачам облігацій.
У випадку, якщо наданий Центральним депозитарієм Реєстр не
містить рахунку власника облігацій, на який повинна бути проведена
виплата відсоткового доходу або містить помилкові реквізити, кошти, що
підлягають виплаті депонуються на рахунку Депозитарної установи до
особистого звернення власника облігацій до Депозитарної установи На
депоновані кошти відсотки не нараховуються.
Подальші розрахунки щодо виплати відсоткового доходу за
облігаціями Депозитарна установа здійснює за особовим зверненням
власника облігацій до Депозитарної установи. Після особистого
звернення власника облігацій до Депозитарної установи та наданні даних
про реквізити, за якими повинні бути проведені виплати відсоткового
доходу, Депозитарна установа перераховує грошові кошти на вказані
реквізити власника облігацій.

Порядок погашення облігацій:

16.1 дати початку і
Дата початку погашення облігацій – 25.11.2025 р.
закінчення
погашення облігацій Дата закінчення погашення облігацій – 25.12.2025 р.
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16.2 умови та порядок
Не застосовується
надання товарів
(послуг) (у разі
прийняття рішення
про емісію цільових
облігацій)
16.3 порядок виплати
Погашення облігацій Емітента здійснюватиметься в порядку,
номінальної вартості визначеному законодавством про депозитарну систему України.
облігації із
Відповідно до чинного законодавства, здійснення Емітентом погашення
зазначенням валюти, облігацій забезпечується Центральний депозитарієм відповідно до
у якій здійснюється правил Центрального депозитарію. Погашення здійснюється на підставі
погашення
даних Реєстру, складеного Центральним депозитарієм станом на 24
(національна або
годину операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій.
іноземна валюта) (у Реєстр складається Центральним депозитарієм на підставі відповідного
разі прийняття
розпорядження Емітента у строки визначені законодавством про
рішення про емісію депозитарну систему.
відсоткових/дисконт
Погашення облігацій здійснюється шляхом переказу Емітентом на
них облігацій), в
рахунок
Центрального депозитарію, відкритий у Розрахунковому центрі,
тому числі порядок
грошових
коштів для здійснення погашення та надання документів
та умови конвертації
визначених
Правилами Центрального депозитарію.
конвертованих
облігацій у власні
Центральний депозитарій надає розпорядження Розрахунковому
акції емітента (для центру здійснити переказ коштів з рахунку Центрального депозитарію на
емітентів відповідні грошові рахунки депозитарних установ та/або депозитаріївакціонерних
кореспондентів у яких відкрито рахунки власників/отримувачів
товариств)*, із
облігацій. Депозитарні установи та/або депозитарії-кореспонденти
зазначенням типу, перераховують грошові кошти власникам/отримувачам облігацій
номінальної вартості відповідно до договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах,
та кількості акцій
укладених з власниками/отримувачами облігацій.
цього емітента, в які
конвертується кожна Погашення облігацій здійснюється по номінальній вартості в
національній валюті України – гривні.
облігація, із
зазначенням
У разі, якщо законодавством України передбачено відповідні утримання
коефіцієнта
на користь бюджету з сум, що належать до виплати власникам облігацій,
конвертації,
Емітент здійснює таке утримання.
можливості та умови
вибору власником
таких облігацій
форми їх погашення
16.4 порядок погашення Можливість конвертації облігацій не передбачена.
конвертованих
облігацій у випадку
неможливості
проведення
конвертації
конвертованих
облігацій в акції
16.5 можливість
Дострокове погашення Емітентом всього випуску облігацій за власною
дострокового
ініціативою не передбачено.
погашення
емітентом всього
випуску облігацій за
власною ініціативою
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(порядок
повідомлення
власників облігацій
про прийняття
емітентом рішення
про дострокове
погашення випуску
облігацій; порядок
встановлення ціни
дострокового
погашення
облігацій; строк, у
який облігації мають
бути пред’явлені для
дострокового
погашення)
16.6 можливість
Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників не
дострокового
передбачено.
погашення облігацій
за вимогою їх
власників (порядок
повідомлення
власників облігацій
про прийняття
емітентом рішення
про дострокове
погашення випуску
облігацій; порядок
встановлення ціни
дострокового
погашення
облігацій; строк, у
який облігації
можуть бути
пред’явлені для
дострокового
погашення)
16.7 дії, які проводяться
у разі несвоєчасного
подання облігацій
для погашення
(дострокового
погашення) випуску
облігацій

Якщо наданий Центральним депозитарієм Реєстр не містить рахунку
власника облігацій, на який повинна бути проведена виплата номінальної
вартості облігацій при їх погашенні або містить помилкові реквізити,
кошти, що підлягають виплаті депонуються на рахунку Депозитарної
установи до особистого звернення власника облігацій до Депозитарної
установи. На депоновані кошти відсотки не нараховуються.
Відсотки по облігаціям за час, що минув з дати закінчення погашення
облігацій, не нараховуються та не виплачуються. Подальші розрахунки за
облігаціями Депозитарна установа здійснює за особовим зверненням
власника облігацій до Депозитарної установи. Після особистого
звернення власника облігацій до Депозитарної установи та наданні даних
про реквізити, за якими повинні бути проведені виплати номінальної
вартості облігацій при їх погашенні, Депозитарна установа перераховує
грошові кошти на вказані реквізити власника облігацій.
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16.8 порядок та умови
Можливість конвертації облігацій не передбачена
конвертації
конвертованих
облігацій в акції у
разі прийняття
емітентом облігацій
рішення про
припинення, або
виділ, або можливість
дострокового
погашення таких
облігацій

19

17

Порядок оголошення
емітентом дефолту та
порядок дій емітента
в разі оголошення
ним дефолту

У разі неспроможності Емітента виплатити власникам облігацій у строки,
встановлені цим рішенням про емісію, відсотковий дохід за облігаціями
та/або погасити частину чи повну вартість облігацій, Емітент оголошує
дефолт. Емітент здійснює оголошення дефолту шляхом його опублікування
в одному з офіційних друкованих видань в яких публікуються акти Верховної
ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також
шляхом розміщення на власному веб-сайті та у загальнодоступній базі
НКЦПФР. Оголошення здійснюється не пізніше 5 (П’яти) робочих днів із
дати, встановленої для виконання відповідного зобов’язання (виплати
доходу за облігаціями та/або погашення частини чи повної вартості
облігацій). В разі оголошення дефолту за облігаціями, Емітент діє в порядку,
встановленому Кодексом України з процедур банкрутства.

18

Застереження про те, Загальна номінальна вартість випуску облігацій не перевищує розмір
що загальна
власного капіталу Емітента, який станом на 23.09.2020р. становить 109 059
номінальна вартість тис. грн. (сто дев’ять мільйонів п’ятдесят дев’ять тисяч гривень)
випуску облігацій
перевищує розмір
власного капіталу
емітента (у разі
прийняття рішення
про розміщення
звичайних
(незабезпечених)
облігацій)*
Інші відомості*

_______
* За наявності
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Річна фінансова звітність за 2019 рік
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Альфа-лізинг Україна»
Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності ( тис.грн.)
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
На 31 грудня 2019 року
Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1

2

3

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

23
750
727

984
1853
869

1244
2079
835

4030
6757
2727

12067

201537

13334

206551

94
69

1040
285

25

755

32091

395770

133
323
1
67

3906
8

6515

7542

20662

57347

20662

57347

162
60047

221
465834

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
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1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095
1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125
1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1190
1195

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс

1200
1300

Код
рядка

Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Пенсійні зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
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2
1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495
1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1535
1540
1545
1595

73381

672385

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

5084

438478

26

-551666
(
(

-424558
)
)

(
(

)
)

-546582

13946

474548

225346

474548

225346

60

407419
928
322

790

8426

1600
1605
1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

4486

144565
145415

11512
433093

73381

672385

1700
1800
1900

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Код
рядка

Стаття

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
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2
2000
2010
2050 (
2070
2090
2095 (
2105
2110
2120

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року

3
375502

4
37819

369111

)(

6391

7034

)

30785
)(

326876

)

118287

2121
2122
2130 (
2150 (
2180 (

23086
2707
101314

)(
)(
)(

8941
26
101363

)
)
)

2181
2182

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

206160
(

38742
)(

54201

(
(
(

2290
2295 (
2300
2305
2350
2355 (

70249
465

)
2257
1263

)(
)(
)(

50009
1858

)
)
)

)(

9605

)

)(

9605

)

189647

189647

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка

За звітний
період

2
2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

189647

-9605

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
662
13032
1869
639
101315
117517

За аналогічний
період
попереднього
року
4
412
4780
924
521
102436
109073

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
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Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610
2615
2650

3

За аналогічний
період
попереднього
року
4

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 р.
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
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Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

2

3

4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

261979

59565

27
116351
514

790

3025
3035
3040

4352

1431
1076

6975

1902

3045
3050
3055
3095
3100
3105
3110
3115
3116

(
(
(
(
(

418725
10493
1847
8938
257

(

(
3135 (
3140 (
3145 (

3117
3118

(
(
(
(
(

4145
4054
937
1826

)
)
)
)
)

284

)(

1408

)

8397

)
)
)
)

(
(
(
(

418

)
)
)
)

)(
)(
)(

2482

)
)
)

236

3150

(
3155 (
3190 (
3195

)
)
)
)
)

6099
-56140

412
50908

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
1
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3200
3205

65363

3215
3220
3225
3230

1092

3235
3250
3255
3260
3270
3275

(
(
(
(

)
)
)
)

3280

(
3290 (
3295

3300
3305

34984

)(
)(
1092

)
)
)
)
)
)

30379

32724
257077

3310
3340
3345
3350
3355
3360
3365

247
(
(
(
(

193991
30343

)
)
)
)

(
(
(
(

80468

)
)
)
)

(

)(

)

(

)(

)

(
3390 (
3395

)(
)(

)
)

65714

-80468

2
3400
3405
3410
3415

3
10666
20662
26019
57347

4
819
18977
866
20662

3370
3375

102

(
(
(
(

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Стаття

1
Залишок
на початок року
Коригування:
Зміна облікової
політики
Виправлення
помилок
Інші зміни
Скоригований
залишок на
початок року
Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період
Інший сукупний
дохід за звітний
період
Дооцінка (уцінка)
необоротних
активів

Нерозподілений
Зареєстро- Капітал Додатко- РезервНеоплаКод
прибуток
ваний у дооцінвий
ний
чений
рядка
(непокрикапітал
ках
капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
4000

9

10

-551666

-546582

5084

-551666

-546582

189647

189647

4005

4010
4090
4095

4100

4110

4111

Накопичені
курсові різниці

4113

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

Інший сукупний
дохід

4116

Виплати
власникам
(дивіденди)
Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

Всього

5084

Дооцінка (уцінка)
фінансових
4112
інструментів

Розподіл
прибутку:

Вилучений
капітал

4200

4205

103

1
2
Відрахування до
4210
резервного
капіталу
Сума чистого
прибутку, належна
до бюджету
4215
відповідно до
законодавства
Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

Внески учасників:
4240
Внески до капіталу
Погашення
заборгованості з
4245
капіталу
Вилучення
капіталу:
4260
Викуп акцій
(часток)
Перепродаж
викуплених акцій 4265
(часток)
Анулювання
викуплених акцій 4270
(часток)
Вилучення частки
4275
в капіталі
Зменшення
номінальної
4280
вартості акцій
Інші зміни в
4290
капіталі
Інші зміни в
4291
капіталі
Разом змін у
4295
капіталі
Залишок
4300
на кінець року

3

4

5

6

7

8

26

9

10
26

433394

-433394
433394

433394

-62539

-62539

433394

26

127108

560528

438478

26

-424558

13946

104

Звіт про власний капітал за 2018 рік

Стаття

1
Залишок
на початок року
Коригування:
Зміна облікової
політики
Виправлення
помилок
Інші зміни
Скоригований
залишок на
початок року
Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період
Інший сукупний
дохід за звітний
період
Дооцінка (уцінка)
необоротних
активів

Нерозподілений
Зареєстро- Капітал Додатко- РезервНеоплаКод
прибуток
ваний у дооцінвий
ний
чений
рядка
(непокрикапітал
ках
капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
4000

9

10

-542061

-536977

5084

-542061

-536977

-9605

-9605

4005

4010
4090
4095

4100

4110

4111

Накопичені
курсові різниці

4113

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

Інший сукупний
дохід

4116

Виплати
власникам
(дивіденди)
Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

Всього

5084

Дооцінка (уцінка)
фінансових
4112
інструментів

Розподіл
прибутку:

Вилучений
капітал

4200

4205

105

1
2
Відрахування до
4210
резервного
капіталу
Сума чистого
прибутку, належна
до бюджету
4215
відповідно до
законодавства
Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

3

4

5

6

7

8

9

10

Внески учасників:
4240
Внески до капіталу
Погашення
заборгованості з
4245
капіталу
Вилучення
капіталу:
4260
Викуп акцій
(часток)
Перепродаж
викуплених акцій 4265
(часток)
Анулювання
викуплених акцій 4270
(часток)
Вилучення частки
4275
в капіталі
Зменшення
номінальної
4280
вартості акцій
Інші зміни в
4290
капіталі
Інші зміни в
4291
капіталі
Разом змін у
4295
капіталі
Залишок
4300
на кінець року

5084
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-9605

-9605

-551666

-546582

Примітки до річної фінансової звітності
За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року (представлені в тисячах українських гривень, якщо не вказано інше)
1. Інформація про Компанію
Бренд Альфа-Лізинг почав працювати на фінансовому ринку України з листопада 2014 року від імені юридичної
особи - ТОВ "УЛК "ЛЕНД-ЛІЗ".
У січні 2017 року ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (100% засновник Альфа-банку Україна) придбала 100%
статутного капіталу одного з лідерів (до 2014) ринку лізингових послуг- ТОВ "Унікредит Лізинг", після
придбання компанія була перейменована в ТОВ "НЕОС ЛІЗИНГ". 20 грудня 2018 Засновники ТОВ "НЕОС
ЛІЗИНГ" вирішили офіційно перейменувати компанію в ТОВ «Альфа-Лізинг Україна».
10 липня 2019 року було вирішено приєднати ТОВ "УЛК Ленд-ліз" з компанією ТОВ «Альфа-Лізинг Україна». 30
вересня 2019 року було підписано передавальний акт про передачу всіх активів та зобов'язаннь від ТОВ "УЛК
Ленд-ліз" до ТОВ «Альфа-Лізинг Україна». 13 грудня 2019 було завершено процес реорганізації та всі права та
обов'язки за укладеними договорами фінансового лізингу перейшли до ТОВ "Альфа-Лізинг Україна".
Місце розташування: 04073, м.Київ, Оболонський район, пр-т Степана Бандери, буд. 9
Загальна кількість співробітників станом на 31.12.2019р. складала 59 чоловік.
Станом на 31 грудня 2019 року 10,52% статутного капіталу належали: ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД, 88,94%
Сіфум Груп Лімітед та 0,54% Сметані Юрію Васильовичу (далі - Учасники).
Кінцевим бенефіціаром Компанії є фізична особа – Фрідман Михайло.
2. Операційне середовище Компанії
Протягом останніх років в Україні спостерігається політична та економічна криза. Автономна Республіка Крим
була анексована Російською Федерацією. В 2018-2019 роках тривав збройний конфлікт на частині територій
Луганської та Донецької областей. Ці події мали наслідком високий рівень інфляції, девальвацію національної
валюти щодо основних іноземних валют та брак ліквідності на фінансових ринках.
Протягом 2019 року українська економіка демонструвала ознаки стабілізації після декількох років політичних та
економічних потрясінь. Рівень інфляції в Україні знизився до 4,1% у 2019 році порівняно з 9,8% у 2018 році, а
зростання ВВП оцінюється на очікуваному рівні у 3,5% (після зростання у 3,3% у 2018 році). У міжнародній
торгівлі економіка України демонструвала переорієнтацію співпраці на ринки країн-членів Європейського Союзу
у спосіб, що є результатом впровадження взаємних торгових обмежень встановлених між Україною та
Російською Федерацією.
З метою подальшого розвитку бізнес-середовища в Україні, Національний Банк України (НБУ) зняв обмеження з
обов’язкового продажу валютної виручки. Обмеження, яке зобов’язувало підприємства продавати валютну
виручку було скасовано, починаючи з 20 червня 2019 року
Також, в рамках проведення валютної лібералізації Національний Банк України (НБУ) збільшив термін
розрахунків за валютними операціями з експорту та імпорту зі 120 до 365 днів та скасував обмеження на
репатріацію дивідендів починаючи з липня 2019 року. Протягом березня-квітня 2019 року в Україні відбулись
президентські вибори, а за ними – позачергові парламентські вибори у липні 2019 року. Ступінь невизначеності
щодо майбутнього напрямку реформ у 2020 році залишається високим.
Подальша стабілізація економічної та політичної ситуації залежить, в значній мірі, від дій українського уряду та від
того, наскільки успішним буде співробітництво з Міжнародним Валютним Фондом, разом з тим, майбутній
розвиток подій в економічній та політичній площині є важко передбачуваним.
Незважаючи на це, Керівництво вважає, що Компанія вживає всіх необхідних заходів для підтримки стійкості і
зростання бізнесу Компанії в нинішніх умовах, але продовження поточної нестабільної економічної ситуації може
негативно вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Компанії, та яким саме може бути цей вплив,
наразі визначити неможливо
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3. Основа підготовки
Дана фінансова звітність була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ), що були схвалені Україною та обов’язкові до застосування станом на 31 грудня 2018 року. Міжнародні
стандарти включають МСФЗ («Міжнародні стандарти фінансової звітності»), прийняті Радою з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО») починаючи з 2001 року, Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку (МСБО) та тлумачення, випущені Постійним комітетом з інтерпретацій (ПКІ) та Комітетом з тлумачень
Міжнародної фінансової звітності («КТМФЗ») до 2000 року включно.
Фінансова звітність складена на основі історичної собівартості, якщо інше не вказано в основних положеннях
облікової політики нижче.
Фінансова звітність представлена в тисячах гривень (далі - «тис. грн.»), якщо не вказано інше. Українська гривня
є функціональною валютою Компанії.
Безперервність діяльності

Фінансова звітність Компанії підготовлена, виходячи з припущення про безперервність її діяльності.
4. Основні положення облікової політики
4.1. Фінансові інструменти – первісне визнання та подальша оцінка
4.1.1. Фінансові активи
Відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» Компанія здійснює класифікацію фінансових
активів при первісному визнанні, як таких, що оцінюються у подальшому або за амортизованою собівартістю,
або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:
а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами;
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Фінансовий актив оцінюють за амортизованою собівартістю, якщо виконуються обидві такі умови:
а) актив утримують в моделі бізнесу, мета якої – утримування активів задля збирання контрактних грошових
потоків;
б) контрактні умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження грошових потоків, які є лише
погашенням основної суми та сплатою відсотків на непогашену основну суму.
Фінансові інструменти, які утримуються для надходження контрактних грошових потоків і продажу
класифікуються як оцінювані за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
Фінансові інструменти, які утримуються для інших цілей класифікуються як оцінювані за справедливою
вартістю через прибуток/збиток.
Компанія проводить рекласифікацію фінансових активів в разі зміни моделі бізнесу або характеристик
контрактних грошових потоків.
Всі стандартні операції з купівлі та продажу фінансових активів визнаються на дату здійснення угоди, тобто на
дату, коли Компанія бере на себе зобов'язання по покупці активу. До стандартних операцій з купівлі або продажу
відносяться операції з купівлі або продажу фінансових активів, в рамках яких здійснюється постачання активів у
строки, встановлені законодавством або прийняті на ринку.
Фінансові активи Компанії включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість, яка
відображає чисті інвестиції в лізинг, іншу дебіторську заборгованість, а також інвестиції в облігації.
Первісне визнання
При первісному визнанні фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю, а у випадку фінансового
інструменту, що оцінюється не за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку,
збільшується на суму витрат, які прямо відносяться на придбання такого фінансового активу.
Подальша оцінка
Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації як описано нижче:
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість - це категорія фінансових активів з фіксованими платежами або з платежами, які
можуть бути визначені, що не мають котирування на активному ринку. Первісне визнання таких активів
здійснюється за справедливою вартістю плюс будь-які витрати, що прямо відносяться до операції. Після
первісного визнання фінансові активи такого роду оцінюються за амортизованою, яка визначається з
використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням очікуваних кредитних збитків від
знецінення.
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Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних
або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної
ставки включена до складу фінансових доходів звіту про сукупний дохід. Очікувані кредитні збитки від
знецінення визнаються у складі інших операційних витрат звіту про сукупний дохід.
Інвестиції в боргові цінні папери (облігації)
Інвестиції в боргові цінні папери (облігації) є непохідними фінансовими активами з встановленими або
визначеними виплатами, які не котируються на активному ринку. Після первісного визнання фінансові активи
такого роду оцінюються за амортизованою вартістю, яка визначається з використанням методу ефективної
процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість розраховується з
урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною
ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної ставки включена до складу фінансових
доходів звіту про сукупний дохід. Збитки від знецінення визнаються у складі інших операційних витрат звіту про
сукупний дохід.
Компанія обліковує облігації внутрішньої державної позики України по справедливій вартості.
Припинення визнання
Визнання фінансового активу (або, де це можливо - частини фінансового активу або частини групи аналогічних
фінансових активів) припиняється, якщо:
Термін дії прав на отримання грошових потоків від активу минув;
Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або взяла на себе зобов'язання
по виплаті третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі і без істотної затримки за
«транзитною» угодою; і або (a) Компанія передала практично всі ризики і вигоди від активу, або (б) Компанія не
передала, але й не зберігає за собою, практично всі ризики і вигоди від активу, але передала контроль над цим
активом;
Компанія передала всі свої права на отримання грошових потоків від активу або уклала транзитну угоду, і
при цьому не передала, але й не зберігає за собою, практично всі ризики і вигоди від активу, а також не передала
контроль над активом, новий актив визнається в тій ступеня, в якій Компанія продовжує свою участь в
переданому активі. В цьому випадку Компанія також визнає відповідне зобов'язання. Переданий актив і
відповідне зобов'язання оцінюються на основі, яка відображає права та зобов'язання, що збережені Компанією.
Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Компанія відповідно до вимог МСФЗ (IFRS) 9 визнає резерв під очікувані кредитні збитки
по фінансовим активам.
Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою вартістю
Відносно фінансових активів, які обліковуються за амортизованою вартістю, Компанія визнає резерв під
очікувані кредитні збитки індивідуально для окремо значимих фінансових активів, або в сукупності для
фінансових активів, які не є окремо значимими. Активи, які оцінюються на предмет знецінення на індивідуальній
основі, щодо яких визнаються збитки від знецінення, не повинні оцінюватися на предмет знецінення на
сукупній основі.
Індивідуальна оцінка на предмет зменшення корисності відображає прогнозну оцінку очікуваних кредитних
збитків на весь строк дії інструментів. Під час індивідуальної оцінки сума резерву визначається із використанням
аналізу сценаріїв та методу дисконтованих потоків грошових коштів. Підхід на основі аналізу сценаріїв
передбачає, що сума відшкодування конкретного фінансового активу має визначатись як сума результатів:
дисконтованих очікуваних сум відшкодування для кожного сценарію, та
ймовірності настання цих сценаріїв.
Згідно з підходом на основі дисконтованих потоків грошових коштів сума відшкодування для кожного сценарію
має визначатись на підставі прогнозу стосовно суми та строків очікуваних майбутніх потоків грошових коштів
(плану відшкодування). За умови що сума відшкодування виявиться меншою за балансову вартість конкретного
активу, необхідно визначити відповідну суму збитків від зменшення корисності.
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Фінансові активи, резерв під очікувані збитки по яким оцінюється в сукупності, Компанія розділяє на три Етапи.
Етап 1 – включає фінансові активи з низьким кредитним ризиком або кредитний ризик за якими несуттєво
збільшився з моменту первісного визнання. По цим фінансовим активам Компанія визнає резерв під очікувані 12
місячні кредитні збитки.
Етап 2 – включає фінансові активи, кредитний ризик за якими суттєво збільшився з моменту первісного
визнання. По цим фінансовим активам Компанія визнає резерв під очікувані кредитні збитки на весь строк дії
фінансових інструментів.
Перехід фінансового інструмента із Етапу 2 в Етапу 1 можливий в разі, якщо буде доведено, що очікуваний
кредитний ризик не є значно більшим, ніж при первісному визнанні.
Етап 3 – включає фінансові активи, які є знеціненими (мають ознаки дефолта). До інструментів, що мають
ознаки дефолта, Компанія відносить активи прострочка по яким перевищує 90 днів. По цим фінансовим активам
Компанія визнає резерв під очікувані кредитні збитки на весь строк дії фінансових інструментів.
Перехід фінансового інструмента з Етапу 3 в Етап 2 можливий в разі, якщо борг буде обслуговуватись згідно
умов договору.
Реструктуризація фінансових активів
Компанія прагне, у міру можливості, замість звернення стягнення на заставу переглядати умови для фінансових
активів, зокрема, з фінансового лізингу. Це може включати продовження договірних строків платежів і
узгодження нових умов лізингу. Керівництво постійно аналізує реструктурований лізинг з тим, щоб
переконатися в дотриманні всіх критеріїв та можливості здійснення майбутніх платежів.
Облік реструктуризації, що не призводить до припинення визнання фінансових активів.
Якщо договірні умови суттєво не змінюються, реструктуризація фінансових інструментів призводить до
перегляду ефективної процентної ставки на основі поточної балансової вартості і змінених майбутніх грошових
потоків.
Облік реструктуризації, що призводить до припинення визнання фінансових активів.
Істотні зміни договірних умов призводять до припинення визнання фінансового активу і визнання нового
активу за справедливою вартістю. Суттєвими змінами умов вважаються наступні:
•
Зміна валюти, в якій деноміновані грошові потоки;
•
Консолідація або поділ декількох фінансових інструментів.
У всіх випадках, якщо реструктуризація фінансових активів відбувається у зв'язку з фінансовими труднощами
позичальника, фінансові активи оцінюються на предмет знецінення до визнання реструктуризації.

4.1.2. Фінансові зобов'язання
Первісне визнання і оцінка
Відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», фінансові зобов'язання класифікуються як
фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, або кредити і
кредиторська заборгованість. Компанія класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первісному визнанні. Всі
фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, зменшеною, в разі кредитів і позик, на
безпосередньо пов'язані з ними витрати по угоді.
Фінансові зобов'язання Компанії включають кошти кредитних установ, заборгованість за борговими цінними
паперами та кредиторську заборгованість.
Подальша оцінка
Подальша оцінка фінансових зобов'язань залежить від їх класифікації, як зазначено нижче:
Кредити та позики

Після первісного визнання кредити та позики оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу
ефективної процентної ставки. Доходи і витрати за такими фінансовими зобов'язаннями визнаються в звіті про
сукупний дохід при припиненні їх визнання, а також у міру нарахування амортизації з використанням ефективної
процентної ставки.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних
або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної
ставки включається до складу фінансових витрат звіту про сукупний дохід.
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Припинення визнання
Визнання фінансового зобов'язання припиняється, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або термін його дії
закінчився. Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором
на суттєво відмінних умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, така заміна або зміна
враховуються як припинення визнання первісного зобов'язання та початок визнання нового зобов'язання, а
різниця в їх балансової вартості визнається в звіті про сукупний доход.
Реструктуризація фінансових зобов'язань
Облік реструктуризації, що не призводить до припинення визнання фінансових зобов'язань.
Якщо договірні умови суттєво не змінюються, реструктуризація фінансових інструментів призводить до
перегляду ефективної процентної ставки на основі поточної балансової вартості і змінених майбутніх грошових
потоків.
Облік реструктуризації, що призводить до припинення визнання фінансових зобов'язань.
Істотні зміни договірних умов призводять до припинення визнання фінансового зобов'язання та визнання
нового зобов'язання за справедливою вартістю. Суттєвими змінами умов вважаються наступні:
Зміна валюти, в якій деноміновані грошові потоки;
Консолідація або поділ декількох фінансових інструментів;
Поточна вартість грошових потоків відповідно до нових умов, дисконтована за первісною ефективною
процентною ставкою, відрізняється як мінімум на 10% від балансової вартості фінансового зобов'язання.
Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість є ціною, яка була б отримана за продаж активу або виплачена за передачу зобов'язання в
рамках угоди, що укладається в звичайному порядку між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка справедливої
вартості передбачає, що операція з продажу активу або передачі зобов'язання відбувається:
або на основному ринку для даного активу або зобов'язання;
або, в умовах відсутності основного ринку, на найбільш сприятливому ринку для даного активу або
зобов'язання.
Компанія повинна мати доступ до основного або найбільш сприятливого ринку. Справедлива вартість активу
або зобов'язання оцінюється з використанням припущень, які використовувалися б учасниками ринку при
визначенні ціни активу або зобов'язання, при цьому передбачається, що учасники ринку діють в своїх кращих
інтересах. Оцінка справедливої вартості нефінансового активу враховує можливість учасника ринку генерувати
економічні вигоди від використання активу найкращим і найбільш ефективним чином або продати його іншому
учаснику ринку, який буде використовувати даний актив найкращим і найбільш ефективним чином.
Компанія використовує такі методики оцінки, які є прийнятними в обставинах, що склалися і для яких доступні
дані, достатні для оцінки справедливої вартості, при цьому максимально використовуючи відповідні вихідні дані
активного ринку і мінімально використовуючи вихідні дані інших ринків.
Всі активи і зобов'язання, справедлива вартість яких оцінюється або розкривається у фінансовій звітності,
класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії джерел справедливої вартості на підставі вихідних даних самого
нижнього рівня, які є значущими для оцінки справедливої вартості в цілому:
Рівень 1 - ринкові котирування цін на активному ринку по ідентичних активах або зобов’язаннях (без
будь-яких коригувань);
Рівень 2 - моделі оцінки, в яких істотні для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до
самого нижнього рівня ієрархії є прямо або побічно спостережуваними на ринку;
Рівень 3 - моделі оцінки, в яких істотні для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до
самого нижнього рівня ієрархії не є спостережуваними на ринку.
У разі активів і зобов'язань, які визнаються у фінансовій звітності на періодичній основі, Компанія визначає факт
переведення між рівнями ієрархії джерел, повторно аналізуючи класифікацію (на підставі вихідних даних самого
нижнього рівня, які є значущими для оцінки справедливої вартості в цілому) на кінець кожного звітного періоду.
4.2. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які можна конвертувати у відому суму готівки за першою
вимогою і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Грошові кошти та їх еквіваленти включають
кошти на поточних рахунках у банках, залишки коштів у касі, депозити до запитання і строкові депозити із
строками виплат до трьох місяців.
Для цілей підготовки звіту про рух грошових коштів, який Компанія подає до відповідних решуляторних органів,
грошові кошти представлені з урахуванням ПДВ.
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4.3. Лізинг
Лізинг класифікується як фінансовий або операційний на дату вступу в силу договору. Лізинг, при якому всі
істотні ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на об'єкт, передаються Компанією, є фінансовим лізингом.
Фінансовий лізинг - Компанія в ролі лізингодавця
Моментом виникнення лізингу є більш рання з дат: дата договору лізингу або дати прийняття сторонами
зобов'язань щодо основних положень лізингу. На цю дату:
лізинг класифікується як фінансовий лізинг; і
визначаються суми, які повинні бути визнані на дату початку лізингу.
Датою початку лізингу є дата, з якої лізингоодержувач отримує право використовувати орендований актив. Це
дата первісного визнання лізингу (тобто визнання активів, зобов'язань, доходів або витрат, що виникають в
результаті лізингу, в залежності від ситуації).
Після початку фінансового лізингу Компанія відображає чисті інвестиції в лізинг, які складаються з суми
лізингових платежів і негарантованої ліквідаційної вартості (валові інвестиції в лізинг) за вирахуванням
незароблених доходів від фінансового лізингу. Різниця між валовими інвестиціями і їх теперішньою вартістю
відображається як незароблені доходи від фінансового лізингу. Дохід від фінансового лізингу включає в себе
амортизацію незароблених доходів від фінансового лізингу. Дохід від фінансового лізингу визнається на основі
схеми, що відображає постійну періодичну норму прибутковості чистих інвестицій щодо фінансового лізингу.
У доданому звіті про фінансовий стан поточні лізингові платежі, що підлягають сплаті на звітну дату,
класифікуються як чисті інвестиції в лізинг, в той час як передплачені лізингові платежі класифікуються як інші
зобов'язання. До складу рядка «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» входить
поточна частина дебіторської заборгованості за майно, що передане у фінансовий лізинг, заборгованість за
нарахованими відсотками по договорам лізингу та поточна дебіторська заборгованість за простроченими
лізинговими платежами. Компанія оцінює очікувані кредитні збитки з використанням політики, що
застосовується щодо знецінення фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю, що описана
вище, оскільки кредити і чисті інвестиції в лізинг мають аналогічні характеристики кредитного ризику.
Операційна оренда - Компанія в якості орендодавця
Оренда активів, при якій орендодавець фактично зберігає за собою ризики і вигоди, пов'язані з правом власності
на об'єкт оренди, класифікується як операційна оренда. Платежі за договором операційної оренди рівномірно
списуються на доходи протягом строку оренди і враховуються у складі інших операційних доходів.
Операційна оренда - Компанія в якості орендаря
Компанія під час первісного визнання договору оренди визнає зобов'язання по здійсненню орендних платежів і
актив, який представляє собою право користування базовим активом (Актив у формі права користування),
протягом терміну оренди, щодо усіх договорів оренди, за винятком короткострокової оренди і оренди активів з
низькою вартістю.
Після дати початку оренди Компанія визнає амортизацію активу в формі права користування і окремо визнає
відсотки за зобов'язанням по оренді.
Дата початку оренди Компанія обирає більш ранню з дат: дата, передбаченої в договорі оренди або дата на яку
орендодавець робить базовий актив доступним для використання Компанією.
Термін оренди починається на дату початку оренди та визначається на цю дату як такий, що не підлягає
достроковому припиненню період оренди. При визначенні загального періоду, що не підлягає достроковому
припиненню, Компанія сумує первинний період або період що залишився до кінця строку первинного договору
(для вже існуючих договорів) та ще один аналогічний період оренди.
Ставка дисконтування для договору оренди є процентною ставкою, закладеною в договорі оренди.
Активи у формі права користування
Компанія спочатку оцінює за первісною вартістю, яка включає в себе наступне: величину первісної оцінки
зобов'язання з оренди; орендні платежі на користь орендодавця на дату початку оренди або до такої дати за
вирахуванням стимулюючих платежів з оренди, отриманих від орендодавця; будь-які початкові прямі витрати,
понесені Компанією; оцінку витрат, які будуть понесені Компанією при демонтажі і переміщенні базового активу
або відновленні базового активу до стану, яке вимагається згідно з умовами оренди.
Компанія здійснює подальшу оцінку активу в формі права користування з використанням моделі обліку за
первісною вартістю, подальша оцінка активу в формі права користування здійснюється за первісною вартістю за
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Актив у формі права
користування, амортизується протягом терміну оренди.
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На кінець кожного звітного періоду Компанія застосовує вимоги МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисності активів"
відносно знецінення активів у формі права користування У разі наявності таких ознак Компанія визнає збиток
від знецінення, якщо сума очікуваного відшкодування менше, ніж балансова вартість. Після того, як визнано
збиток від знецінення, скоригована балансова вартість активу в формі права користування стає новою базою для
амортизації.
Зобов'язання з оренди
На дату початку оренди Компанія спочатку оцінює зобов'язання з оренди по теперішній вартості орендних
платежів, які повинні бути здійснені протягом терміну оренди.
В подальшому, зобов'язання з оренди Компанія враховує за амортизованою вартістю. Зобов'язання по оренді
збільшується на суму, яка нараховується за незмінною періодичною ставкою дисконтування на залишок
зобов'язання щодо оренди. Зобов'язання з оренди зменшується на суму здійснених орендних платежів.
Компанія переоцінює зобов'язання по оренді в разі модифікації договору оренди. Компанія переоцінює орендні
платежі в разі зміни будь-якого з наступних умов: термін оренди; оцінка наявності достатньої впевненості в тому,
що Компанія виконає опціон на покупку базового активу; суми, які, як очікується, будуть сплачені за гарантіями
ліквідаційної вартості; майбутні орендні платежі в результаті зміни індексу або ставки; фіксовані орендні платежі.
Компанія використовує переглянуту ставку дисконтування в разі переоцінки орендних платежів для
відображення зміни терміну оренди або переглянутої оцінки опціону на покупку. Компанія використовує
первинну ставку дисконтування в разі, якщо орендні платежі переоцінюються в результаті зміни сум, які, як
очікується, будуть сплачені за гарантіями ліквідаційної вартості, і платежів, які залежать від індексу або ставки, за
винятком випадків, коли ця ставка є плаваючою процентною ставкою.
Коли Компанія переоцінює зобов'язання по оренді, проводяться також коригування активу в формі права
користування. Однак, якщо балансова вартість активу в формі права користування зменшується до нуля,
Компанія визнає величину переоцінки у прибутку або збитку.

4.4. Запаси
Запаси Компанії включають в себе нові автомобілі, вживані автомобілі, автомобілі після закінчення терміну
оренди/(або дострокового повернення) та прийняття рішення щодо їх продажу, а також запасні частини, паливні
матеріали та інше.
Запаси оцінюються за найнижчою вартістю – собівартістю або чистою вартістю реалізації. Компанія застосовує
метод середньозваженої вартості для списання запасів, окрім нових автомобілів, які списуються за методом
ідентифікованої собівартості та включає до первісної вартості витрати, понесені при придбанні запасів, витрати
на переобладнання та інші витрати, пов’язані з переміщенням.
Автомобілі після закінчення терміну оренди/(або дострокового повернення), Компанія оцінює за найменшою з
вартостей: собівартістю, яка дорівнює сумі чистих інвестицій у відповідний лізинг, включаючи прострочену
дебіторську заборгованість по лізингу, або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації визначається як
попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на завершення та
попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу. При оцінці чистої вартості реалізації Компанія
використовує допущення для оцінки ринкової вартості в залежності від виду оцінюваного активу.
Автомобілі, придбані для передачі в лізинг.
Первісна вартість активу для передачі в лізинг оцінюється за собівартістю за вирахуванням ПДВ.
Автомобілі, придбані для передачі в лізинг, вважаються, як правило, замінним і виділеними по конкретних
договорах лізингу. Вартість таких активів враховується за допомогою методу специфічної ідентифікації їх
індивідуальних вартостей.

4.5. Податки
Поточний податок на прибуток
Поточні витрати з податку на прибуток розраховуються відповідно до податкового законодавства України.
Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний період оцінюються в сумі, що передбачена до
відшкодування податковими органами або до сплати податковим органам. Ставки податків і податкове
законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми, - це ставки і закони, прийняті або фактично
прийняті в Україні.
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Керівництво періодично оцінює позицію, відображену в податкових деклараціях, щодо ситуацій, коли
застосовуване податкове законодавство підлягає подвійному тлумаченню, і при необхідності створює резерви.
Відстрочений податок
Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються та визнаються у зв'язку з тимчасовими різницями
між балансовою вартістю активів та зобов'язань для цілей фінансової звітності та сумами, використаними для
цілей оподаткування.
Відстрочене податкове зобов'язання визнається для всіх оподатковуваних тимчасових різниць, за винятком
відстроченого податкового зобов'язання, що виникає за первісного визнання гудвілу або початкового визнання
активу або зобов'язання у операції, яка не є об'єднанням бізнесу та на момент здійснення операції не впливає на
оподатковуваний прибуток (податкові збитки).
Відстрочений податковий актив слід визнавати для всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, у тій
мірі, в якій існує певна вірогідність отримання оподатковуваного прибутку, у взаємозалік якого можна
використати тимчасову різницю, що підлягає оподаткуванню. В разі низької ймовірності реалізації відкладеного
податкового активу Компанія не визнає його у своїй звітності.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються з використанням податкових ставок, які, як
очікується, матимуть вплив на дату реалізації активу або погашення зобов'язань відповідно до вимог
законодавства, чинних або фактично прийнятих на звітну дату.
Податок на додану вартість
Лізингові операції
ПДВ, сплачений лізингодавцю, не рахується «сплаченим і відшкодованим податком». Відповідні суми, що
підлягають сплаті лізингоодержувачем, включені в суму мінімальних лізингових платежів. Оскільки
лізингодавець не платить податок до державного бюджету, операція, по суті, вважається звільненою від сплати
ПДВ, і ні окремий ПДВ до відшкодування (актив) ні еквівалент ПДВ до сплати (зобов'язання) не визнаються.
Інші операції
Українські податкові органи дозволяють проводити взаємозалік вхідного і вихідного податку на додану вартість
(ПДВ) на нетто-основі. ПДВ сплачується податковим органам при операції продажу, незалежно від статусу
погашення дебіторської заборгованості споживачем. ПДВ на придбання, який був сплачений на звітну дату,
віднімається від суми ПДВ, що підлягає сплаті. ПДВ, що підлягає сплаті податковим органам, включається до
складу інших зобов'язань.
ПДВ до відшкодування стосується переважно обладнання, придбаного для передачі в лізинг, яке не було
передано в лізинг на звітну дату.
Крім цього, в Україні діють різні операційні податки, що застосовуються щодо діяльності Компанії. Ці податки
відображаються в складі інших операційних витрат.

4.6. Основні засоби та нематеріальні активи
Основні засоби відображаються за фактичною вартістю, без урахування витрат на поточне обслуговування, за
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Така вартість включає в себе
витрати, пов'язані із заміною частини обладнання, які визнаються за фактом використаних, якщо вони
відповідають критеріям визнання. Балансова вартість основних засобів оцінюється на предмет знецінення в разі
виникнення подій або змін в обставинах, що вказують на те, що балансову вартість цього активу, ймовірно, не
вдасться відшкодувати.
Амортизація основних засобів розраховується лінійним методом протягом строку корисного використання таких
об’єктів основних засобів:

Залишкова вартість, строки корисного використання та методи нарахування амортизації активів аналізуються
наприкінці кожного звітного періоду і коригуються в міру необхідності. Витрати на ремонт і реконструкцію
відносяться на витрати по мірі їх здійснення і включаються до складу інших операційних витрат, за винятком
випадків, коли вони підлягають капіталізації.
Вартість основних засобів менше 6 тис. грн. за одиницю, відображається в звіті про сукупний дохід на дату
придбання в складі витрат.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи представлені програмним забезпеченням та ліцензіями.
Нематеріальні активи відображаються в балансі за вартістю придбання і амортизуються протягом строку його
корисного використання.
Строк корисного використання нематеріальних активів встановлюється окремо для кожного об'єкта.
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4.7. Поточні забезпечення
Резерв визначається за наявності у Компанії юридичного або конструктивного зобов’язання перед третьою
стороною, коли воно піддається достовірній оцінці і, швидше за все, призведе до відтоку ресурсів, не очікуючи
щонайменше еквівалентного компенсуючого зобов’язання від тієї ж третьої сторони. Якщо сума або дата
врегулювання не може бути достовірно визначена, то зобов’язання вважається умовним і розкривається у складі
позабалансових зобов’язань.
Резерв під реструктуризацію визнається тільки після формалізації детального плану реструктуризації, або коли
розпочата реструктуризація підприємства призвела до виникнення конструктивних зобов'язань.
4.8. Умовні активи та умовні зобов'язання
Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, при цьому інформація про них розкривається в тих
випадках, коли отримання пов'язаних з ними економічних вигод є ймовірним.
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що
погашення зобов'язання призведе до вибуття ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, і при цьому сума
таких зобов'язань може бути достовірно оцінена. Інформація про такі зобов'язання підлягає відображенню, за
винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною.

4.9. Доходи і витрати
Дохід визнається, якщо існує висока ймовірність того, що Компанія отримає економічні вигоди, і якщо дохід може
бути достовірно оцінений. Для визнання доходу у фінансовій звітності повинні також виконуватися такі критерії:
Процентні та аналогічні доходи та витрати
Всі фінансові інструменти, що оцінюються за амортизованою вартістю, процентні доходи чи витрати
відображаються за ефективною процентною ставкою, яка забезпечує точне дисконтування оцінюваних
майбутніх грошових потоків або надходжень за очікуваний строк дії фінансового активу або фінансового
зобов'язання до валової балансової вартості фінансового активу або до амортизованої собівартості фінансового
зобов'язання. Під час розрахунку ефективної ставки відсотка суб'єкт господарювання оцінює очікувані грошові
потоки шляхом урахування всіх умов договору за фінансовим інструментом (наприклад, щодо опціонів на
дострокове погашення, пролонгацію, виконання та аналогічних опціонів), але не враховує очікуваних кредитних
збитків.

Балансова вартість фінансового активу або фінансового зобов'язання коригується в разі перегляду Компанією
оцінок платежів або надходжень. Скоригована балансова вартість розраховується на підставі первісної
ефективної процентної ставки, а зміна балансової вартості відображається як інші операційні витрати або інші
операційні доходи.
Комісійні доходи
Комісійні доходи, отримані за проведення або участь в переговорах по здійсненню операції від імені третьої
сторони, визнаються після завершення такої операції.

4.10. Відсотки за позиками
Відсотки за позиками визнаються витратами в періоді їх нарахування. Відсотки за позиками складаються з
процентних платежів та інших витрат, які несе Компанія при отриманні позик.
4.11. Перерахунок іноземної валюти
Функціональною валютою Компанії та валютою представлення фінансової звітності Компанії є українська
гривня (далі - «грн.»). Операції в інших, відмінних від функціональної, валютах вважаються операціями в
іноземній валюті. Операції в іноземній валюті первісно відображаються у функціональній валюті за курсом
Національного Банку України (далі - «НБУ»), що діяли на дату здійснення операції. Монетарні активи і
зобов’язання, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за курсами НБУ, що
діяли на дату балансу. Всі курсові різниці, що виникають від такого перерахунку, відображаються у
витратах/доходах періоду. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті,
відображається за курсами НБУ, що діяли на дату первісної операції. Немонетарні статті, які оцінюються за
справедливою вартістю в іноземній валюті, відображається за курсами НБУ, що діяли на дату визначення
справедливої вартості.
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4.12. Прийняття нових і переглянутих МСФЗ
Керівництво Компанії переконане, що всі зміни до стандартів будуть включені до облікової політики Компанії
відразу після того, як нові зміни вступлять в дію. Інформація щодо нових стандартів та їх змін чи тлумачень, що,
як очікується, матимуть вплив на фінансову звітність Компанії, наведена нижче. Також були видані деякі інші
нові стандарти та тлумачення, але вони, як очікується, не матимуть суттєвого впливу на фінансову звітність
Компанії.
Наступні стандарти, поправки до стандартів та інтерпретації були випущені на дату затвердження цієї фінансової
звітності, але не набрали чинності станом на 31 грудня 2019 року:
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» щодо класифікації зобов’язань
МСФЗ 17 «Страхові контракти» (новий стандарт).
Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» та
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» щодо попередніх питань в контексті реформи IBOR
Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» щодо уточнення ключового визначення бізнесу
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках
та помилки» щодо визнання суттєвості
Поправки до посилань в Концептуальній основі фінансової звітності
Починаючи з 01 січня 2019 року Компанія вперше застосовує МСФЗ 16 «Оренда».
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» щодо класифікації зобов’язань
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» щодо класифікації зобов’язань на
поточні і довгострокові. Так внесені правки до МСБО 1 уточнюють, що класифікація зобов'язань як поточних або
довгострокових повинна ґрунтуватися на правах, які існують на кінець звітного періоду, тобто довгостроковим є
зобов’язання щодо якого на кінець звітного періоду компанія має діюче право відкласти врегулювання
щонайменше на дванадцять місяців. Поправки уточнюють, що на класифікацію зобов’язань не впливають ні
очікування щодо того, чи буде підприємство користуватися цим правом на відстрочку погашення зобов'язання,
ні те, в який формі очікується розрахунок (кошти, дольові інструменти, інші активи або послуги тощо). Поправки
впливають тільки на подання зобов'язань у звіті про фінансовий стан, а не на суму або строки визнання будьякого активу, доходу або витрат по зобов'язаннях або розкриття інформації.
Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати,
і повинні застосовуватися ретроспективно. Дострокове застосування дозволено. Поправки не матимуть
суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії.
МСФЗ 17 «Страхові контракти».

МСФЗ 17 - новий стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає питання визнання і
оцінки, подання та розкриття інформації. МСФЗ 17 замінить МСФЗ 4 "Страхові контракти", який був випущений
в 2005 році. МСФЗ 17 застосовується до всіх видів договорів страхування (страхування життя і страхування,
відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування) незалежно від виду організації, яка
випускає їх, а також до певних гарантій та фінансових інструментів з умовами дискреційної участі. Є кілька
винятків зі сфери застосування.
Основна мета МСФЗ 17 полягає в наданні моделі обліку договорів страхування, яка є більш ефективною і
послідовною для страховиків. На відміну від вимог МСФЗ 4, які в основному базуються на попередніх локальних
облікових політиках, МСФЗ 17 надає всебічну модель обліку договорів страхування, охоплюючи все доречні
аспекти обліку.
В основі МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, доповнена наступним:
• Певні модифікації для договорів страхування з прямою участю в інвестиційному доході (метод змінної
винагороди).
• Спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для короткострокових договорів.
МСФЗ 17 набуває чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2021 року або після цієї дати, при
цьому вимагається надавати порівняльну інформацію. Допускається дострокове застосування за умови, що
організація також застосовує МСФЗ 9 та МСФЗ 15 на дату першого застосування МСФЗ 17 або раніше. Даний
стандарт не застосовний.
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Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» та
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» щодо попередніх питань в контексті реформи IBOR
Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності внесла зміни до деяких вимог щодо обліку хеджування для
підтримки процесу поетапного відстеження окремих показників процентних ставок, таких як міжбанківські
ставки пропозиції (interbank offered rates, IBOR). Так, останні поправки полегшують наслідки невизначеності,
спричинені реформою IBOR, і вимагають від компаній надавати додаткову інформацію інвесторам про їхні
відносини хеджування, на які безпосередньо впливає невизначеність.
Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2020 року або після цієї дати,
і повинні застосовуватися ретроспективно. Дострокове застосування дозволено. Поправки не матимуть
суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії.
Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»
Поправки уточнюють ключове визначення бізнесу.
У колишньому визначенні під бізнесом розуміли сукупність видів діяльності та активів, які можна вести та якими
можна управляти з метою забезпечення доходу в формі дивідендів, нижчих витрат або інших економічних вигід
безпосередньо інвесторам або іншим власникам, членам чи учасникам.
За новим визначенням бізнес – це інтегрований набір процесів і активів, здатних до здійснення і управління з
метою надання товарів або послуг клієнтам, генерування інвестиційного доходу (такого як дивіденди або
відсотки) або генерування іншого доходу від нормальної діяльності.
Поправки застосовуються до періодів, що починаються 1 січня 2020 року або після цієї дати, дозволяється
дострокове застосування. Поправка не матиме впливу на фінансову звітність Компанії.
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках
та помилки» щодо визначення суттєвості
Рада з МСФЗ вирішила уточнити визначення суттєвості, зробивши його більш послідовним і відповідним для
всіх стандартів. Колишнє визначення в МСБО 1 наголошувало на тому, що пропуск або неправильне
відображення суттєвих елементів впливає на економічні рішення користувачів, прийнятих на основі фінансової
звітності. У новому варіанті визначення інформація вважається істотною, якщо її пропуск, неправильне
відображення або приховування її іншою інформацією в звітності може, відповідно до обґрунтованих очікувань,
вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності загального призначення, які приймають їх на
основі такої фінансової звітності, що містить фінансову інформацію про конкретну організацію, що звітує.
Поправки застосовуються до періодів, що починаються 1 січня 2020 року або після цієї дати, дозволяється
дострокове застосування. Поправка не матиме впливу на фінансову звітність ТОВ «Альфа-Лізинг Україна».

МСФЗ 16 «Оренда»
Введення в дію МСФЗ 16 «Оренда» починаючи з 01 січня 2019 року, не матиме впливу на фінансову звітність
Компанії.
Компанія в якості орендодавця
Зміни в порядку обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ 16 «Оренда» носять несуттєвий характер у
порівнянні з порядком обліку операцій оренди згідно МСБО 17 «Оренда». Компанія класифікує оренду,
використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСБО 17 «Оренда», виділяючи при цьому два види оренди:
операційну і фінансову.
Компанія в якості орендаря
На дату першого застосування для оренди, що раніше була класифікована як операційна оренда із застосуванням
МСБО 17 «Оренда», Компанія визнає а) актив з правом використання за величиною, що дорівнює орендному
зобов’язанню, скоригованого на суму будь-яких сплачених авансом або нарахованих орендних платежів,
пов’язаних з цією орендою, визнаних у балансі (звіті про фінансовий стан) безпосередньо перед датою першого
застосування та б) орендне зобов’язання за теперішньою вартістю не сплачених орендних платежів,
дисконтованих з використанням додаткової ставки запозичення на дату
5. Суттєві облікові судження, оцінки і допущення
Невизначеність оцінок
У процесі застосування облікової політики Компанії керівництво використовувало свої судження і робило оцінки
щодо визначення сум, визнаних у фінансовій звітності. Нижче представлені найбільш суттєві випадки
використання суджень та оцінок.

117

Визнання відстроченого податкового активу
Визнаний відстрочений податковий актив являє собою суму податку на прибуток, що відшкодовується шляхом
майбутніх відрахувань з оподатковуваного прибутку, і відображається в звіті про фінансовий стан. Відкладені
податкові активи відображаються в тій мірі, в якій реалізація відповідної податкової пільги є ймовірною. Суми
майбутніх оподатковуваних прибутків та податкових пільг, ймовірних в майбутньому, засновані на очікуваннях
керівництва, які вважаються обґрунтованими в обставинах, що склалися.
Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох вартостей: собівартістю чи чистою вартістю реалізації. Чиста вартість
реалізації – попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на
завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу.
Резерв очікуваних кредитних збитків
Очікувані кредитні збитки — це зважена за ймовірністю оцінка кредитних збитків, тобто теперішня вартість усіх
недоотриманих сум грошових коштів за весь очікуваний строку дії фінансового інструмента. Сума нарахованого
резерву очікуваних кредитних збитків заснована на очікуваннях керівництва, які вважаються обґрунтованими
інформацією про минулі події та прогнозами майбутніх економічних умов.
Суттєві облікові судження
Класифікація лізингу як фінансового лізингу
Деякі договори лізингу, укладені Компанією, мають характеристики як фінансового, так і операційного лізингу. В
такому випадку для класифікації лізингу як фінансового або операційного на дату виникнення лізингу необхідні
судження керівництва.
5. Грошові кошти та їх еквіваленти (код рядка 1165)
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року залишки грошових коштів та їх еквівалентів були
представлені наступним чином:
31.12.2019
31.12.2018
Грошові кошти на банківських рахунках у гривні
Грошові кошти на депозитних рахунках у гривні
Грошові кошти на депозитних рахунках в іноземній валюті

1 167
19 172
37 008
57 347

1 897
13 010
5 755
20 662

Поточні рахунки в гривні та валюті відкриті в АТ "АЛЬФА-БАНК", що має згідно Fitch Ratings довгостроковий і
короткостроковий рейтинги за міжнародною шкалою на рівні B-/B/Стабільний та рейтинг інвесткласу
BBB+(ukr).
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти на поточних рахунках та депозити до запитання, що відкрито
в АТ "АЛЬФА-БАНК", та являють собою активи, які можна конвертувати у відому суму готівки за першою
вимогою і яким притаманний незначний ризик зміни вартості, тому відображені за номінальною вартістю.
6. Інша дебіторська заборгованість (код рядка 1130,1140,1155)
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року інша дебіторська заборгованність була представлена
наступним чином:
31.12.2019
31.12.2018
Дебіторська заборгованість за супутні послуги
Розрахунки за претензіями
Заборгованість зі страхових виплат
Передплати постачальникам
Інша заборгованість
Всього

1 605
937
3 906
5 000
11 448
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67
768
5 880
6 715

7. Податки до відшкодування та передплати з податків (код рядка 1135)
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року податки до відшкодування та передплати з податків були
представлені наступним чином:
31.12.2019
31.12.2018
Передплати з інших податків
Передплати з податків, пов`язаних із заробітною платою
Передплата з ПДВ
Всього

8

-

8

7
316
323

-

8. Запаси (код рядка 1100)
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року запаси були представлені наступним чином:
31.12.2019
31.12.2018
Транспортні засоби, призначені для передачі у фінансовий лізінг, та товари
Запасні частини
Паливо та інші матеріали
Всього

755
53
232
1 040

25
9
60
94

9. Інші оборотні активи (код рядка 1190)
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року інші оборотні активи були представлені наступним
31.12.2019
Інші оборотні активи
Передоплата за періодичні видання
Всього

202
19
221

31.12.2018
148
14
162

10. Основні засоби (код рядка 1010)
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року основні засоби були представлені наступним чином:

Первісна вартість
Залишок на 31 грудня 2018
Надходження
Внутрішнє переміщення
Вибуття
Залишок на 31 грудня 2019

Накопичений знос
Залишок на 31 грудня 2018
Амортизаційні відрахування
Внутрішнє переміщення
Вибуття
Залишок на 31 грудня 2019

Транспортні
засоби

Офісне
обладнання

1 571
3 750

508
1 008
(80)
1 436

2 079
4 758
(80)
6 757

(492)
(584)
75
(1 001)

(835)
(1 967)
75
(2 727)

5 321

(343)
(1 383)
(1 726)
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Всього

Чиста балансова вартість на 31
грудня 2018

1 228

16

1 244

Чиста балансова вартість на 31
грудня 2019

3 595

435

4 030

Всі транспортні засоби, що перебувають в складі основних засобів, передані в якості забезпечення за кредитними
договорами.
11. Нематеріальні активи (код рядка 1000)
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року нематеріальні активи були представлені наступним
чином:
Програмне
Всього
забезпечення
Первісна вартість
Залишок на 31 грудня 2018
750
750
Надходження
2 044
2 044
Вибуття
(941)
(941)
Залишок на 31 грудня 2019
1 853
1 853
Накопичена амортизація
Залишок на 31 грудня 2018
(727)
(727)
Амортизаційні відрахування
(142)
(142)
Залишок на 31 грудня 2019
(869)
(869)
Чиста балансова вартість на 31 грудня 2018

23

23

Чиста балансова вартість на 31 грудня 2019

984

984

12. Дебіторська заборгованість з фінансового лізингу (код рядка 1040, 1125)
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року дебіторська заборгованість з фінансового лізингу була
представлена наступним чином:
31.12.2019
31.12.2018
Валова заборгованість з фінансового лізингу
Неотриманий фінансовий дохід від фінансового лізингу

796 812
(199 505)

44 633
(475)

Поточна вартість мінімальних лізингових платежів

597 307

44 158

395 770
-

32 091
-

395 770

32 091

201 537
201 537

12 067

Відображені в балансі наступним чином:
Поточна дебіторська заборгованість з фінансового лізингу
Резерв сумнівної заборгованості
Чиста реалізаційна вартість поточної дебіторської заборгованості з
фінансового лізингу
Довгострокова дебіторська заборгованість за мінімальними лізинговими
платежами
Негарантована залишкова вартість
Довгострокова дебіторська заборгованість з фінансового лізингу
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12 067

Негарантована залишкова вартість відображена в фінансовій звітності за дисконтованою вартістю та являє
собою майбутні грошові потоки, що може отримати компанія після закінчення строку фінансового лізингу в разі,
якщо покупець залишить за собою право викупити транспортний засіб. Слід зауважити, що існує достатня
ймовірність, що після закінчення строку фінансового лізингу справедлива вартість транспортного засобу буде
значно вища за негарантований платіж, зазначений в плані лізингу. В значній кількості договорів фінансового
лізингу зазначено, що викуп транспортного засобу орендарем у орендодавця може відбутися за справедливою
вартістю на дату викупу, тобто фактично Компанія може отримати плату за транспортний засіб по закінченню
договору фінансового лізингу більшу за негарантований платіж, зазначений у договорі.

Чисті інвестиції у фінансовий лізинг в складі дебіторської заборгованості переоцінюються на кожну дату балансу
в залежності від зміни курсу валюти, що застосовувався при укладанні плану лізингу. Різниці отримані в
результаті перерахунку відносяться до складу доходів або витрат у Звіті про фінансові результати.
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року в результаті проведення перерахунку чистих інвестицій в
фінансовий лізинг виникли наступні доходи/(витрати) від курсових різниць :
31.12.2019
19
348
367

Дохід за чистими інвестиціями номінованими в доларах США
Дохід за чистими інвестиціями номінованими в євро
Всього

31.12.2018

-

Строк
погашення
до 1 року

Строк
погашення від
1 до 5 років

31 грудня 2019 року

395 770

201 537

597 307

31 грудня 2018 року

32 091

12 067

44 158

Дебіторська заборгованість з фінансового лізингу:

Всього

Аналіз по строкам дебіторської заборгованності з фінансового лізингу станом на 31.12.2019 року:

Строк прострочення
Не прострочена та не знецінена
до 30 днів
від 31 до 60
від 61 до 90
більше 366
Всього:

Сума заборгованості
Сумма нарахованого резерву
526 819
7 009
66 878
1 477
6 018
461
7 582
1 043
45 345
45 345
652 642
55 335

13. Кредиторська заборгованість (код рядка 1615)
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року кредиторська заборгованість була представлена
наступним чином:
31.12.2019
31.12.2018
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю
Всього

928
928

60
60

Поточна кредиторська заборгованість станом на 31 грудня 2019 року представлена заборгованістю за транспорті
засоби у сумі 928 тис.грн.
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14. Аванси одержані (код рядка 1635)
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року аванси одержані були представлені наступним чином:
31.12.2019
Аванси отримані за лізинговими платежами
Аванси отримані за супутніми послугами
Всього

31.12.2018

8 426
8 426

790
790

Орендні платежі за договорами лізингу, отримані від лізингоотримувачів до строку платежу, розглядаються як
"аванс" і враховуються в рахунок відповідної дебіторської заборгованності на фактичну дату платежу.
15. Інші короткострокові зобов`язання та нараховані витрати (код рядка 1620, 1660, 1690)
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року інші короткострокові зобов`язання та нараховані витрати
були представлені наступним чином:
31.12.2019
31.12.2018
Нараховані відсотки за кредитами
Резерв для забезпечення майбутніх витрат
Інші зобов`язання
Резерв відпусток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Всього

10 137
3 878
1 375
608
322
16 320

144 547
18
144 565

16. Довгострокові позикові кошти (код рядка 1510, 1610)
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року довгострокові позикові кошти були представлені
31.12.2019
Довгострокові займи від пов'язаних сторін
Довгострокові кредити банків
Поточна частина довгострокових зобов`язань
Довгострокова частина

632 765
(407 419)
225 346

31.12.2018
474 548
474 548

Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року позикові кошти були представлені наступним чином:

Забезпечені довгострокові кредити банків в українських гривнях
Забезпечені довгострокові кредити банків в доларах США
Забезпечені довгострокові кредити банків в євро
Всього:

31.12.2019

31.12.2018

519 044
12 137
101 584
632 765

-

Станом на 31 грудня 2019 року середня відсоткова ставка по довгострокових кредитах в гривнях складає 23,95%
річних (строк погашення – 2020-2024 роки), по кредитах в доларах США – 6,96% річних (строк погашення –
2020-2022 роки), по кредитах в євро 4,21% річних (строк погашення –2020-2023 роки).
Після первісного визнання кредити та позики оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу
ефективної процентної ставки.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних
або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Компанія залучає кредити на ринкових умовах та ефективна процентна ставка відповідає договірній, крім того,
відсутні премії або дисконти при первісному визнанні, тому кредитні зобов'язання відображаються за
номінальною вартістю.
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Рух по запозиченнях від фінансових установ протягом 2019 року та 2018 року був представлений наступним
чином:
По отриманню та погашенню позик:
2019
2018
на 1 січня
474 548
Надходження за рік
811 167
Погашення протягом року
(178 402)
Взаємозалік
(474 548)
Станом на 31 грудня
632 765
По нарахуванню та сплаті відсотків:
2019
144 547
89 742
(79 605)
(144 547)
10 137

на 1 січня
Нарахування за рік
Погашення протягом року
Зменшення за рахунок прощення боргу
Станом на 31 грудня

2018
144 547
144 547

У наступній таблиці представлений строк погашення кредитів та позик, діючи станом на 31 грудня
2019 року та 31 грудня 2018 року:
2019
2018
407 419
До одного року
225 346
Від одного до п'яти років
474 548
Більше п'яти років
632 765
474 548
Станом на 31 грудня
Станом на 31 грудня 2019 року загальна сума позикових коштів складала 632 675 тис.грн., з них поточна частина
- 407 419 тис.грн., довгострокова частина - 225 346 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2018 року загальна сума позикових коштів складала 474 549 тис.грн.
Зобов'язання за кредитними договорами забезпечені транспортними засобами, що належать Компанії, та
майновими правами за лізинговими договорами. Будь-яких інших обмежень за кредитними договорами
Компанія не має.

Станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року забезпечення кредитів та позик та їх балансова
вартість були наступними:
Транспортні засоби
Майнові права за лізинговими договорами
Всього:

31.12.2019

31.12.2018

939 595
523 188
1 462 783

-

17. Дохід від реалізації товарів, робіт та послуг (код рядка 2000)
Дохід від реалізації товарів, робіт та послуг за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року
представлений наступним чином:
2019
Дохід від реалізації об'єктів у фінансовий лізинг
Дохід від надання комісійних послуг
Дохід від реалізації вилучених об'єктів
Інші доходи пов'язані з фінансовим лізингом
Всього

371 930
1 428
1 079
1 065
375 502
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2018
10 706
27 113
37 819

18. Собівартість реалізованих товарів, робіт та послуг (код рядка 2050)
Собівартість реалізованих товарів, робіт та послуг за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018
року представлена наступним чином:
2019
2018
Собівартість об'єктів фінансового лізингу
Собівартість вилучених об'єктів фінансового лізингу
Всього

369 111
369 111

7 034
7 034

19. Адміністративні витрати (код рядка 2130)
Адміністративні витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року представлені
наступним чином:
2019
Заробітна плата та відповідні нарахування
Створення резерву відпусток та забезпечення майбутніх витрат
Послуги сторонніх організацій
Оренда офісу
Знос та амортизація
Банківські послуги
Матеріали та паливо
Інші витрати
Всього

14 791
4 508
1 305
1 044
639
281
357
161
23 086

2018
5 704
521
412
2 304
8 941

20. Витрати на збут (код рядка 2150)

Витрати на збут за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року представлені наступним чином:
2019
2018
Послуги по залученню клієнтів
2 167
Витрати на рекламу та маркетинг
320
Матеріали
164
Інші витрати
56
26
Всього
2 707
26

21. Інші операційні доходи (код рядка 2120)
Інші операційні доходи за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року представлені наступним
чином:
2019
2018
Доход від курсових різниць
157 448
115 650
Дохід від прощення боргу за нарахованими процентами
154 905
Отримані штрафи та пені
5 191
907
Безповоротна фінансова допомога
5 000
Зменшення резерву на знецінення дебіторської заборгованості
4 290
465
Інші доходи
42
1 265
Всього
326 876
118 287
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22. Інші операційні витрати (код рядка 2180)
Інші операційні витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року представлені
наступним чином:
2019
2018
Витрати на формування резерву під очікувані кредитні збитки
48 508
15 658
Витрати від курсових різниць
42 258
82 070
Страхові платежі
6 130
2 492
Інші витрати
4 418
1 143
Всього
101 314
101 363

23. Фінансові доходи (код рядка 2220)
Фінансові доходи за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року представлені наступним
чином:
2019
2018
Відсоткові доходи від фінансового лізингу
53 096
Інші відсоткові доходи
1 105
2 257
Всього
54 201
2 257
24. Фінансові витрати (код рядка 2250)
Фінансові витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року представлені наступним
чином:
2019
2018
Нараховані відсотки за кредитами та позиками
70 249
50 009
Всього
70 249
50 009
25. Інші доходи (код рядка 2240)
Інші доходи за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року представлені наступним чином:
2019
Отримані страхові відшкодування
Інші доходи
Всього

2018
-

910
353
1 263

26. Інші витрати (код рядка 2270)
Інші витрати за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року представлені наступним чином:
2019
Результат від вибуття основних засобів
Інші витрати
Всього

2018
465
465

947
911
1 858

27. Розрахунки та операції з пов'язаними сторонами
Для цілей цієї фінансової інформації спеціального призначення за МСФЗ сторони вважаються пов'язаними,
якщо одна з них має можливість контролювати або чинити суттєвий вплив на операційні та фінансові рішення
іншої сторони, як визначено в МСФЗ 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони". При розгляді кожного
випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих
відносин, а не тільки їхній юридичній формі.
Характер відносин з тими пов'язаними сторонами, з якими Компанія здійснювала значні операції або має суттєві
сальдо станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року, наведений далі.

З пов'язаними сторонами були проведені наступні операції :
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Отримання займу (%%)
Отримання позик
Придбання товарів і послуг
Всього

2019

2018

(49 259)
(851 650)
(1 471)
(902 380)

(203 870)
(303)
(204 173)

Дебіторська та кредиторська заборгованність
31.12.2019
428
5 000
(642 902)
(637 474)

Дебіторська заборгованність та аванси отримані
Надана поворотна фінансова допомога
Довгострокові займи від пов'язаних сторін
Кредити від пов'язаних сторін
Всього

31.12.2018
5 000
(619 095)
(614 095)

Виплати провідному управлінському персоналу:
2019
5 926
340
6 266

Заробітна плата та інші короткострокові виплати
Соціальні відрахування
Всього

2018
1 637
242
1 879

Станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року до провідного управлінського персоналу віднесено
керівника та фінансового директора Компанії. Протягом 2019 року та 2018 року, загальна сума винагороди
провідному управлінському персоналу складалася з короткострокових виплат і включена до складу
адміністративних витрат у складі елементів операційних витрат на заробітну плату Форми 2 «Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)».

28. Витрати з податку на прибуток
Резерви під відстрочені податкові активи створюються у сумі податкових активів, погашення яких не очікується в
звязку з невизначеністю щодо їх отримання.

Прибуток до оподаткування в бухгалтерському обліку
Податок на прибуток 18%
Вплив постійних різниць
Зміна резерву відстрочених податкових активів
Витрати з податку на прибуток за рік

31.12.2019
189 646
(34 136)
(319 584)

31.12.2018
(9 605)
1 729
(350 308)

(164 074)

(358 184)

Відстрочені податкові активи та зобов'язання
Визнані податкові активи та зобов'язання
Відстрочені податки на прибуток розраховуються за всіми тимчасовими різницями, які виникають між
балансовою вартістю активів і зобов'язань та їх податковою базою, використовуючи очікувану до застосування
податкову ставку в періоді, коли тимчасові різниці будуть використані.
Нижче наведено зміни за поточний період:
Вплив тимчасових різниць на відстрочені
податкові активи

31.12.2018 Рух за період
6 515
4 935
60
10 637
1 244
2 786

Інша дебіторська заборгованість
Передоплати та кредиторська заборгованість
Основні засоби

126

31.12.2019
11 450
10 697
4 030

Резерви
Податкові збитки минулих періодів
Резерв на переоцінку відстрочених податкових
активів
Всього відстрочений актив
Вплив тимчасових різниць на відстрочені
податкові зобов'язання

9 950
359 913

45 385
(229 975)

377 682

(166 232)

31.12.2018 Рух за період
(23)
(961)
(44 158)
(529 565)
(44 181)
(530 526)

Нематеріальні активи
Інша дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість з фінансового лізингу
Всього відстрочене зобов'язання

55 335
129 938

211 450

31.12.2019
(984)
(573 723)
(574 707)

Компанія не визнає відстрочений податковий актив в зв'язку з тим, що має податкові збитки за минулі
періоди та не має переконання, що отримає достатній оподатковуваний прибуток протягом наступного року,
який може бути зменшений на суму тимчасових різниць.
29. Резерви
Резерви за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року, були представлені наступним
чином:
Резерви під знецінення дебіторської заборгованності
2019
Резерв сумнівної заборгованості з фінансового лізингу на початок періоду
Резерв по іншій сумнівній дебіторській заборгованості на початок періоду
Нарахування резерву дебіторської заборгованості з фінансового лізингу
Використання резерву дебіторської заборгованості з фінансового лізингу
Резерв сумнівної заборгованості з фінансового лізингу на кінець періоду
Резерв по іншій сумнівній дебіторській заборгованості на кінець періоду

Забезпечення та зобовязання

(9 950)
-

(21 295)
-

(54 146)
8 761
(55 335)
-

11 345
(9 950)
-

2019

Резерв відпусток на початок періоду
Забезпечення майбутніх витрат
Нарахування резерву відпусток
Нарахування резерву під майбутні витрати
Використання резерву відпусток
Використання резерву під майбутні витрати
Резерв відпусток на кінець періоду
Забезпечення майбутніх витрат на кінець періоду

2018

(608)
(3 900)
22
(608)
(3 878)

2018
-

30. Операційні ризики
Операційний ризик - це ризик, що виникає внаслідок системного збою, помилок персоналу, шахрайства чи
зовнішніх подій. Коли перестає функціонувати система контролю, операційні ризики можуть завдати шкоди
репутації, мати правові наслідки або призвести до фінансових збитків. Компанія не може усунути всі операційні
ризики, але за допомогою системи контролю і шляхом відстеження та відповідної реакції на потенційні ризики
Компанія може управляти такими ризиками. Система контролю передбачає ефективний розподіл обов'язків,
права доступу, процедури затвердження і звірки, навчання персоналу, а також процедури оцінки, включаючи
внутрішній аудит
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i) Оподаткування
Українське комерційне законодавство і, зокрема, податкове законодавство, деколи дозволяє більше, ніж одне
тлумачення, і податкові органи впровадили практику вільного тлумачення податкових норм. Таким чином,
рівень ризиків є більш високим у порівнянні з тим, який зазвичай зустрічається в країнах з більш розвиненою
податковою системою. Хоча керівництво компанії вважає, що Компанія дотримується чинного податкового
законодавства, тлумачення одних і тих самих положень цього законодавства податковими органами може
відрізнятись від їх тлумачення керівництвом.
Податкові наслідки операцій для цілей оподаткування згідно із законодавством України часто визначаються
формою документування цих операцій та підходом до їх бухгалтерського обліку. Відповідно, компанія структурує
окремі операції, щоб скористатись перевагами такого визначення на основі форми з метою зниження загальної
ставки оподаткування. Керівництво компанії вважає, що така структуризація оподатковуваного прибутку та
валових витрат навряд чи призведе до додаткових податкових зобов'язань. Відповідно, у цій фінансовій звітності
резерв будь-якого потенційного податкового зобов'язання, що стосується цих операцій, не був визнаний.
ii) Судові процедури
На думку Керівництва компанії, наразі не існує жодних поточних судових справ або позовів, які можуть зчинити
суттєвий вплив на результати господарської діяльності та фінансову позицію Компанії і які не були б визнані або
розкриті у цій фінансовій звітності за МСФЗ.

iii) Умови, в яких працює Компанія
Економічна ситуація в Україні наприкінці року значно погіршилась, що пов'язано з фінансовою кризою в світі.
Також в економіці України досі спостерігаються особливості, характерні для ринкової економіки, що
зароджується. Ці особливості включають, окрім інших, наявність валюти, що не є вільно конвертованою за
межами країни, значні коливання обмінного курсу, обмежувальний контроль у валютній сфері та відносно
високу інфляцію. Положення податкового, валютного та митного законодавства України дозволяють різні
тлумачення та часто змінюються.
Перспективи майбутньої економічної стабільності в Україні залежать від ефективності економічних, фінансових
та монетарних заходів, яких вживає уряд, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній
сферах.
31. Управління ризиками
Основні фінансові зобов'язання Компанії включають кошти кредитних установ, залучені з метою фінансування
операційної діяльності Компанії. Основні фінансові активи Компанії включають грошові кошти та їх еквіваленти,
облігації внутрішньої державної позики, а також чисті інвестиції в лізинг
Компанії властивий кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик, валютний ризик та операційний
ризик, а також ризик управління капіталом та іншими джерелами фінансування.
Компанія дотримується виваженої політики управління ризиками, основним принципом якої є оптимальне
співвідношення «ризик-прибутковість». Політика розроблена з метою отримання максимальних прибутків від
лізингових операцій шляхом мінімізації втрат та досягнення поточних і стратегічних цілей Компанії.
Процес контролю ризиків не включає такі бізнес-ризики, як зміни в навколишньому середовищі, технологіях та
галузі. Вони контролюються в процесі стратегічного планування Компанії.

i) Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик фінансового збитку в разі невиконання контрагентом своїх договірних зобов'язань.
Компанії властивий кредитний ризик, що виникає переважно у зв'язку з операціями фінансового лізингу.
Компанії властивий кредитний ризик, який представляє собою ризик того, що контрагент не зможе повністю
погасити заборгованість у встановлений термін. Управління кредитним ризиком також включає в себе
регулярний моніторинг здатності контрагентів погасити заборгованість в повному обсязі у встановлений термін,
аналіз фінансового стану лізингоодержувачів і контроль стану переданих в лізинг об’єктів та обладнання.
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Максимальна сума кредитного ризику дорівнює балансовій вартості фінансових активів, відображених у звіті про
фінансовий стан
Компанія встановила систему управління ризиками, включаючи процеси управління ризиками та внутрішню
систему кредитного рейтингу. Система управління кредитним ризиком передбачає регулярний моніторинг
здатності лізингоодержувачів сплачувати суми у встановлені терміни, аналіз фінансового стану
лізингоодержувачів, контроль стану лізингового обладнання, обмеження рівня кредитного ризику на одного
клієнта
Аналіз кредитного ризику на основі очікуваних кредитних збитків за чистими інвестиціями в лізинг,
торговельною та іншою дебіторською заборгованістю станом на 31 грудня 2019 року представлено наступним
чином:
Більше
30 днів

Поточна
Коефіцієнт очікуваних збитків
Дебіторська заборгованість за
договорами лізингу
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Резерв під очікувані кредитні збитки

1,43%
593 697

Період прострочення
Більше 60
Більше 90
днів
днів

7,66%

13,76%

100,00%

6 018

7 582

45 345

11 448

-

8 486

461

1 043

45 345

Всього:

652 642
11 448
55 335

Аналіз кредитного ризику на основі очікуваних кредитних збитків за чистими інвестиціями в лізинг,
торговельною та іншою дебіторською заборгованістю станом на 31 грудня 2018 року представлено наступним
чином:
Період прострочення
Більше
Більше 60
Більше 90
Поточна
Всього:
30 днів
днів
днів
Коефіцієнт очікуваних збитків
22,53%
Дебіторська заборгованість за
договорами лізингу
44 158
44 158
Інша поточна дебіторська
6 715
6 715
заборгованість
Резерв під очікувані кредитні збитки
9 950
9 950
Забезпечення
Що стосується чистих інвестицій в лізинг, Компанія має право власності на лізингове майно протягом терміну
лізингу і може передати його лізингоодержувачу тільки в кінці терміну лізингу за умови успішного виконання
лізингоодержувачем всіх зобов'язань за договорами фінансового лізингу. Ризики, пов'язані з лізинговим майном,
такі як пошкодження, викликані різними причинами, крадіжки та інше, як правило, застраховані за умовами
договорів фінансового лізингу

ii) Ризик ліквідності та управління джерелами фінансування
Ризик ліквідності - це ризик того, що Компанія не зможе виконати свої зобов'язання по виплатах при настанні
терміну їх погашення у звичайних або непередбачених умовах. З метою обмеження цього ризику керівництво
Компанії забезпечило доступність джерел фінансування з боку банків, здійснює управління активами,
враховуючи ліквідність, і щоденний моніторинг майбутніх грошових потоків і ліквідності. Цей процес включає в
себе оцінку очікуваних грошових потоків і наявність високоякісного забезпечення, яке може бути використане
для отримання додаткового фінансування у разі необхідності.
Компанія управляє своєю ліквідністю таким чином, щоб в кожному проміжку часу розрив ліквідності з
урахуванням запланованих операцій не перевищував певний внутрішній ліміт
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Схильність Компанії до ризику ліквідності станом на 31 грудня 2019 року представлена наступним чином:

Балансова
вартість
Запозичення від фінансових установ
Поточна кредиторська заборгованість
Інші поточні зобовязання
Всього:

Контракт
ні
грошові
потоки

Протягом
1 року

В період
від 1 до 5
років
243 603

632 765

739 583

495 980

2 625
10 137

2 625
10 137

2 625
10 137

645 527

752 345

508 742

В період
більше
5років
-

243 603

-

Схильність Компанії до ризику ліквідності станом на 31 грудня 2018 року представлена наступним чином:

Балансова
вартість
Запозичення від пов'язаних осіб
Поточна кредиторська заборгованість
Інші поточні зобовязання
Всього:

474 548
144 607
619 155

Контракт
ні
грошові

144 607
144 607

Протягом
1 року

В період
від 1 до 5
років

144 607
144 607

-

В період
більше 5
років
474 548
474 548

Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими
інструментами буде коливатися внаслідок змін в ринкових параметрах, таких, як процентні ставки та валютні
курси. За винятком валютних позицій, Компанія не має значних концентрацій ринкового ризику.
iiі) Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних
курсів. Компанія схильна до впливу коливань валютних курсів на її фінансовий стан та грошові потоки.

Компанія управляє валютним ризиком шляхом мінімізації лімітів відкритої валютної позиції.
Компанія здійснює свої операції в гривнях, доларах США та Євро. Діючі ринкові валютні курси іноземних валют
до гривні були наступними:

на 31 грудня 2019 року
Середній курс за 2019 рік

Євро
26,422
28,9405

Долар США
23,6862
25,8564

на 31 грудня 2018 року
Середній курс за 2018 рік

31,7141
32,1429

27,6883
27,2005

Дебіторська заборгованість за договорами лізингу, кошти в кредитних установах, прострочена дебіторська
заборгованість по лізингу і грошові кошти, деноміновані в іноземних валютах, призводять до виникнення
валютного ризику.
Згідно з визначенням МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», валютний ризик виникає у зв'язку
з тим, що фінансові інструменти деноміновані не в функціональній валюті і носять монетарний характер.
Відповідними змінними ризику є, як правило, не функціональні валюти, в яких деноміновані фінансові
інструменти Компанії.
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Схильність Компанії до валютного ризику станом на 31 грудня 2019 року представлена наступним чином
Євро
296
111 721
(101 584)
10 433

Грошові кошти на банківських рахунках в іноземній валюті
Дебіторська заборгованість за договорами лізингу
Запозичення від фінансових установ
Всього:

Долар США
36 712
10 474
(12 137)
35 049

Схильність Компанії до валютного ризику станом на 31 грудня 2018 року представлена наступним чином
Євро
199
(428 140)
(427 941)

Грошові кошти на банківських рахунках в іноземній валюті
Дебіторська заборгованість за договорами лізингу
Запозичення від пов'язаних осіб
Всього:

Долар США
5 556
2 356
(46 409)
(38 497)

Девальвація української гривні по відношенню до Долара США та Євро станом на 31 грудня 2019 року та на 31
грудня 2018 року призведе до зменшення прибутку до оподаткування Компанії як представлено в таблиці нижче:
Збільшення
Вплив на
валютного
прибуток до
Вплип на
курсу на
оподаткува
капітал
10%
ння
2019
Гривня/Євро
Гривня/Долар США

1 043
3 505

1 043
3 505
4 548

-

2018
Гривня/Євро
Гривня/Долар США

(42 794)
(3 850)

(42 794)
(3 850)
(46 644)

-

iv) Процентний ризик
Ризик зміни процентної ставки виникає внаслідок можливої зміни процентних ставок, що впливає на фінансову
звітність. Компанія залучає позикові кошти на основі процентних ставок, що встановлюються окремо для кожної
кредитної угоди з кожною з фінансових установ
Станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року процентні фінансові інструменти Компанії
представлені наступним чином:
31.12.2019
632 675

Інструменти з фіксованою процентною ставкою

31.12.2018
474 548

Станом на 31 грудня 2019 року та на 31 грудня 2018 року чутливість Компанії до зміни відсоткових ставок на
10% та вплив такої зміни на прибуток/(збиток) і капітал Компанії представлена наступним чином:
31.12.2019
12 943
(12 943)

10% збільшення
10% зменшення
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31.12.2018
4 491
(4 491)

іiv) Справедлива вартість фінансових інструментів
Нижче наведено порівняння балансової вартості та справедливої вартості в розрізі класів фінансових
інструментів Компанії, які не відображаються за справедливою вартістю у звіті про фінансовий стан. У таблиці
не вказано значення справедливої вартості нефінансових активів та нефінансових зобов'язань. Станом на 31
грудня 2019 року на 31 грудня 2018 року балансова вартість фінансових інструментів і їх відповідна справедлива
вартість становили:
31 грудня 2019 року
Балансова
Справедлив
вартість
а вартість
Фінансові активи
Довгострокова дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість
Гроші та їх еквіваленти
Фінансові зобов'язання
Довгострокова частина кредитів банків
Запозичення від пов'язаних осіб
Поточна заборгованість за
довгостроковими зобов'язаннями
Поточна кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
Інші поточні зобов'язання

31 грудня 2018 року
Балансова
Справедлив
вартість
а вартість

201 537

201 537

12 067

12 067

395 770
11 448
57 347

395 770
11 448
57 347

32 091
6 515
20 662

32 091
6 515
20 662

225 346
-

225 346
-

474 548

474 548

407 419

407 419

2 625
10 137

2 625
10 137

61
144 546

61
144 546

Нижче наведені методи та припущення, що використовувались при визначенні справедливої вартості тих
фінансових інструментів, які не відображаються в даній фінансовій звітності за справедливою вартістю.
Активи, справедлива вартість яких приблизно дорівнює їх балансовій вартості
У випадку фінансових активів та фінансових зобов’язань зі строком погашення за вимогою або тих, що мають
короткий строк погашення (менше трьох місяців), допускається, що їх справедлива вартість приблизно дорівнює
їх балансовій вартості.
Фінансові активи та фінансові зобов’язання, що обліковуються за амортизованою вартістю
Справедлива вартість коштів в кредитних установах, процентних позик, коштів кредитних установ та чистих
інвестицій в лізинг оцінюється шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків з використанням ставок, що
існують на даний момент по заборгованості з аналогічними умовами, кредитним ризиком та строком
погашення.
Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює
вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Первісна та подальша
оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю погашення
Компанія відносить зазначені фінансові активи та фінансові зобов'язання до Рівня 3 ієрархії справедливої
вартості. Протягом 2019 року та 2018 року Компанія не переносила фінансові активи або зобов'язання між
рівнями ієрархії справедливої вартості.

Управління капіталом
Компанія зареєстрована і діє у формі товариства з обмеженою відповідальністю згідно із законодавством
України. Капітал Компанії включає статутний капітал і нерозподілені прибутки. Компанія підтримує розмір свого
капіталу з метою виконання законодавчих вимог. Інвестиції в лізинг повністю профінансовані джерелами
кредитних установ та внесками Учасників.
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Податкові ризики
Система оподаткування в Україні все ще перебуває на відносно ранній стадії розвитку і характеризується
великою кількістю податків, частими змінами, які можуть проводитися ретроспективно, неоднозначними
тлумаченнями та непослідовним застосуванням на державному, регіональному та місцевому рівнях.
З точки зору податкового законодавства України, контролюючі органи мають період до трьох років, щоб знову
звернутись до податкових декларацій для подальшого огляду, але в деяких випадках даний термін може бути
подовжено. Зміни в податковій системі України можуть мати зворотну силу та впливати на раніше подані
Компанією документи і перевірені податкові декларації.
Хоча керівництво Компанії вважає, що Компанія має достатньо засобів для покриття податкових зобов’язань,
заснованих на своєму розумінні чинного податкового законодавства, існує ризик того, що податкові органи
України можуть зайняти іншу позицію відносно спірних питань. Ця невизначеність обумовлює існування у
Юридичні питання
У ході звичайної діяльності Компанія виступає стороною судових позовів і претензій. На думку керівництва
ймовірні зобов'язання (при їх наявності), що виникають в результаті таких позовів або претензій не матимуть
істотного негативного впливу на фінансовий стан або результати діяльності Компанії в майбутньому.

iiiv) Забезпечення
Компанія надала частину транспортних засобів, що належать Компанії та передані за договорами лізингу, та
майнові права за такими лізинговими договорами для виконання відносно наявних зобов’язань за кредитними
договорами. Станом на 31.12.2019 року справедлива вартість транспортних засобів та майнових прав,
переданих в якості забезпечення, становила 1 463 тис.грн.

Станом на 31.12.2019 року Компанія не утримувала забезпечень в будь-якій формі.
іx)Страхові відшкодування
Всі автомобілі, що передаються Компанією у рамках договорів лізингу , застраховані у страхових компаніях.
Таким чином, у разі втрати автомобіля внаслідок ДТП, крадіжки або понесення витрат на ремонт автомобілів
внаслідок ДТП, Компанія отримує страхове відшкодування і мінімізує ризик за можливими збитками.
Страхування цивільної відповідальності перед третіми особами дає змогу мінімізувати ризик відповідальності
перед учасниками ДТП.

32. Події після дати балансу
В березні 2020 р. Компанія збільшила статутний капітал на 75 000 000 грн. шляхом внесення відповідної суми
грошових коштів. В результаті збільшення статутний капітал Компанії становить 513 477 891,22 грн. та
сформований повністю.
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Фінансова звітність за 1-е півріччя 2020 року
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Альфа-лізинг Україна»
Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності ( тис.грн.)
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2020 року
Код
рядка

Актив
1
I. Необоротні активи

2

Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс
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1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

984
1853
869

1321
2418
1097

4030
6757
2727

8105
11591
3486

201537

259295

206551

268721

1040
285

4070
189

755

3881

395770

486200

3906
8

5539
1368

7542

6912

57347

2946

57347

2946

221
465834

304
507339

672385

776060

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095
1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125
1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1190
1195
1200
1300

Код
рядка

Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Пенсійні зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

135

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
438478
513478
1401
1405
1410
26
26
1411
1412
1415
1420
-424558
-416946
1425 (
) (
)
1430 (
) (
)
1435
1495
13946
96558
1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1535
1540
1545
1595

225346

209153

225346

209153

407419
928
322

450414
2242

8426

6458

4486

1668

11512
433093

9567
470349

672385

776060

1600
1605
1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695
1700
1800
1900

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1-е Півріччя 2020 року
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
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За аналогічний
Код За звітний
період
рядка
період
попереднього
року
2
3
4
1766
2000
459757
2010
2050 ( 455053 ) (
25
)
2070
4704
2090
2095 (
)(
2105
2110
2120
126990

1741
)

50576

2121
2122
2130 ( 24854 ) (
2150 ( 5600 ) (
2180 ( 149522 ) (

5485
30
7927

)
)
)

2181
2182
2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

38875
( 48282

)(
2081

109759

( 53860
(
(
5

2290
2295 (
2300
2305
2350
2355 (

)

)(
)(
)(

7612

21363

)
)
)

19593
)(

7612

)

19593
)(

)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

За аналогічний
Код За звітний
період
рядка
період
попереднього
року
2
3
4
2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465
7612
19593

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічний
Код За звітний
період
рядка
період
попереднього
року
2
3
4
756
2500
96
18769
2505
4195
2657
2510
366
1118
2515
169
149520
2520
7927
2550
172820
12753

Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічний
Код За звітний
період
Назва статті
рядка
період
попереднього
року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію
2650
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 1-е півріччя 2020 року

2

3

За аналогічний
період
попереднього року
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

261979

59565

Код
За звітний період
рядка

Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів
на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів,
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної

27
116351
514

790

3025
3035
3040

4352

1431
1076

6975

1902

3045
3050
3055
3095
3100
3105
3110
3115
3116

(
(
(
(
(

418725
10493
1847
8938
257

)(
)(
)(
)(
)(

4145
4054
937
1826

)
)
)
)
)

(

284

)(

1408

)

(
3135 (
3140 (
3145 (

8397

)(
)(
)(
)(

418

)
)
)
)

)(
)(
)(

2482

)
)
)

3117
3118

3150

(
3155 (
3190 (
3195

138

236

6099
-56140

412
50908

II. Рух коштів у результаті інвестиційної
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства
та іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
III. Рух коштів у результаті фінансової
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
1
Чистий рух грошових коштів за звітний
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3200
3205

65363

3215
3220
3225
3230

1092

3235
3250
3255
3260
3270
3275

(
(
(
(

)(
)(
)(
)(

(
3290 (
3295

)(
)(

3280

3300
3305

1092

34984

)
)
)
)
)
)

30379

32724
257077

3310
247

3340
3345
3350
3355
3360
3365

(
(
(
(

193991
30343

)(
)(
)(
)(

80468

)
)
)
)

(

)(

)

(

)(

)

(
3390 (
3395

)(
)(

)
)

65714

-80468

2
3400
3405
3410
3415

3
10666
20662
26019
57347

4
819
18977
866
20662

3370
3375
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Звіт про власний капітал
за 1-е півріччя 2020 року

Стаття

1
Залишок
на початок року
Коригування:
Зміна облікової
політики
Виправлення
помилок
Інші зміни
Скоригований
залишок на початок
року
Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період
Інший сукупний
дохід за звітний
період
Дооцінка (уцінка)
необоротних
активів
Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

Вилучений
капітал

Всього

6

7

8

9

10

3

4000

438478

26

-424558

13946

438478

26

-424558

13946

7612

7612

4

5

4005

4010
4090
4095

4100

4110

4111

4112

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

Інший сукупний
дохід

4116

Розподіл прибутку:

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

Неоплачений
капітал

2

Накопичені курсові
4113
різниці

Виплати власникам
(дивіденди)

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)

Зареєстро- Капітал Додатко- РезервКод
ваний
у дооцінвий
ний
рядка
капітал
ках
капітал капітал

4200

4205

140

1
2
Відрахування до
4210
резервного капіталу
Сума чистого
прибутку, належна
до бюджету
4215
відповідно до
законодавства
Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

Погашення
заборгованості з
капіталу
Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)
Перепродаж
викуплених акцій
(часток)
Анулювання
викуплених акцій
(часток)
Вилучення частки в
капіталі
Зменшення
номінальної
вартості акцій

3

4

5

6

7

75000

8

9

10

-75000

4245

75000

75000

4260

4265

4270
4275
4280

Інші зміни в капіталі 4290
Інші зміни в капіталі 4291
Разом змін у
капіталі
Залишок
на кінець року

4295

75000

4300

513478

26
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7612

82612

-416946

96558

Звіт про власний капітал
за 1-е півріччя 2019 року

Стаття

1
Залишок
на початок року
Коригування:
Зміна облікової
політики
Виправлення
помилок
Інші зміни
Скоригований
залишок на
початок року
Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період
Інший сукупний
дохід за звітний
період
Дооцінка (уцінка)
необоротних
активів

Нерозподілений
Зареєстро- Капітал Додатко- РезервНеоплаКод
прибуток
ваний у дооцінвий
ний
чений
рядка
(непокрикапітал
ках
капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
4000

9

10

-551666

-546582

5084

-551666

-546582

19593

19593

4005

4010
4090
4095

4100

4110

4111

Накопичені
курсові різниці

4113

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

Інший сукупний
дохід

4116

Виплати
власникам
(дивіденди)
Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

Всього

5084

Дооцінка (уцінка)
фінансових
4112
інструментів

Розподіл
прибутку:

Вилучений
капітал

4200

4205

142

1
2
Відрахування до
4210
резервного
капіталу
Сума чистого
прибутку, належна
до бюджету
4215
відповідно до
законодавства
Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

3

4

5

6

7

8

9

10

Внески учасників:
4240
Внески до капіталу
Погашення
заборгованості з
4245
капіталу
Вилучення
капіталу:
4260
Викуп акцій
(часток)
Перепродаж
викуплених акцій 4265
(часток)
Анулювання
викуплених акцій 4270
(часток)
Вилучення частки
4275
в капіталі
Зменшення
номінальної
4280
вартості акцій
Інші зміни в
4290
капіталі
Інші зміни в
4291
капіталі
Разом змін у
4295
капіталі
Залишок
4300
на кінець року

5084
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19593

19593

-532073

-526989

Примітки до звітності
За півріччя, що закінчилось 30 червня 2020 року (представлені в тисячах українських гривень, якщо не вказано інше)

1. Інформація про Компанію
Бренд Альфа-Лізинг почав працювати на фінансовому ринку України з листопада 2014 року від імені юридичної
особи - ТОВ "УЛК "ЛЕНД-ЛІЗ".
У січні 2017 року ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД (100% засновник Альфа-банку Україна) придбала 100%
статутного капіталу одного з лідерів (до 2014) ринку лізингових послуг- ТОВ "Унікредит Лізинг", після
придбання компанія була перейменована в ТОВ "НЕОС ЛІЗИНГ". 20 грудня 2018 Засновники ТОВ "НЕОС
ЛІЗИНГ" вирішили офіційно перейменувати компанію в ТОВ «Альфа-Лізинг Україна».
10 липня 2019 року було вирішено приєднати ТОВ "УЛК Ленд-ліз" з компанією ТОВ «Альфа-Лізинг Україна». 30
вересня 2019 року було підписано передавальний акт про передачу всіх активів та зобов'язань від ТОВ "УЛК
Ленд-ліз" до ТОВ «Альфа-Лізинг Україна». 13 грудня 2019 було завершено процес реорганізації та всі права та
обов'язки за укладеними договорами фінансового лізингу перейшли до ТОВ "Альфа-Лізинг Україна".
Місце розташування: 04073, м.Київ, Оболонський район, пр-т Степана Бандери, буд. 9
Загальна кількість співробітників станом на 30.06.2020 р. складала 61 особу.
Станом на 31 грудня 2019 року 10,52% статутного капіталу належали ЕЙ-БІ ЕЙЧ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД, 88,94%
Сіфум Груп Лімітед та 0,54% Сметані Юрію Васильовичу (далі - Учасники).
Кінцевим бенефіціаром Компанії є фізична особа – Фрідман Михайло.
2. Операційне середовище Компанії
Політична й економічна ситуація в Україні в останні роки нестабільна, їй притаманні особливості ринку, що
розвивається. Внаслідок цього, здійснення діяльності в країні пов’язане з ризиками, що є нетиповими для інших
країн.
Збройний конфлікт в окремих частинах Луганської та Донецької областей, що почався навесні 2014 року, не
закінчений; частини Донецької та Луганської областей залишаються під контролем самопроголошених республік,
і українська влада в даний час не має можливості повною мірою забезпечити застосування українського
законодавства на території даних областей. У березні 2014 року ряд подій в Криму призвів до приєднання
Республіки Крим до Російської Федерації, яке не було визнано Україною та багатьма іншими країнами. Дана
подія спричинила істотне погіршення відносин між Україною та Російською Федерацією (РФ).
В перші місяці 2020 року спостерігається значне потрясіння на світовому ринку, викликане спалахом
коронавірусу. Разом з іншими факторами, це призвело до різкого зниження ціни на нафту та фондових індексів, а
також до знецінення гривні. Відповідаючи на потенційно серйозну загрозу коронавірусу для охорони здоров’я,
українські урядові органи вжили заходів щодо стримування спалаху. Кабінет Міністрів України продовжив дію
адаптивного карантину до 31 серпня 2020 року. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 22 липня 2020
року.
Від березня 2020 року міжнародні інвестори втратили інтерес до нових ринкових економік. Приплив прямих
іноземних інвестицій в Україну у березні – квітні також припинився, а чистий відплив портфельних інвестицій
становив 0,85 млрд. дол. Відплив капіталу був зумовлений бажанням інвесторів збільшити вкладення в безпечні
інструменти, а також падінням цін на сировинні ресурси.

Інфляція стрімко сповільнилася від початку року – до 1,7% р/р у травні – і залишається нижчою від цільового
діапазону НБУ. Це дало змогу Національному банку істотно пом’якшити монетарну політику – облікова ставка
знизилася з початку року до 6%. Це найнижчий рівень ставки в історії. З огляду на низьку інфляцію, стабільність
фондування та нижчу облікову ставку банки почали знижувати ставки за депозитами та кредитами. Ставки за
позиками бізнесу є загалом чутливими до зміни облікової ставки, тому за відсутності значних потрясінь
очікується, що вартість кредитів для компанії знизиться до кінця року.
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Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільної діяльності,
необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність умов здійснення діяльності може спричинити
негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Компанії, характер та наслідки якого на
поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського
персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан
Компанії. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу.

3. Основа підготовки
Дана фінансова звітність була складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ), що були схвалені Україною та обов’язкові до застосування станом на 31 грудня 2018 року. Міжнародні
стандарти включають МСФЗ («Міжнародні стандарти фінансової звітності»), прийняті Радою з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО») починаючи з 2001 року, Міжнародні стандарти бухгалтерського
обліку (МСБО) та тлумачення, випущені Постійним комітетом з інтерпретацій (ПКІ) та Комітетом з тлумачень
Міжнародної фінансової звітності («КТМФЗ») до 2000 року включно.
Фінансова звітність складена на основі історичної собівартості, якщо інше не вказано в основних положеннях
облікової політики нижче.
Фінансова звітність представлена в тисячах гривень (далі - «тис. грн.»), якщо не вказано інше. Українська гривня
є функціональною валютою Компанії.
Безперервність діяльності

Фінансова звітність Компанії підготовлена, виходячи з припущення про безперервність її діяльності.
4. Основні положення облікової політики
4.1. Фінансові інструменти – первісне визнання та подальша оцінка
4.1.1. Фінансові активи
Відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» Компанія здійснює класифікацію фінансових
активів при первісному визнанні, як таких, що оцінюються у подальшому або за амортизованою собівартістю,
або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:
а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами;
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Фінансовий актив оцінюють за амортизованою собівартістю, якщо виконуються обидві такі умови:
а) актив утримують в моделі бізнесу, мета якої – утримування активів задля збирання контрактних грошових
потоків;
б) контрактні умови фінансового активу передбачають у певні дати надходження грошових потоків, які є лише
погашенням основної суми та сплатою відсотків на непогашену основну суму.
Фінансові інструменти, які утримуються для надходження контрактних грошових потоків і продажу
класифікуються як оцінювані за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
Фінансові інструменти, які утримуються для інших цілей класифікуються як оцінювані за справедливою
вартістю через прибуток/збиток.
Компанія проводить рекласифікацію фінансових активів в разі зміни моделі бізнесу або характеристик
контрактних грошових потоків.
Всі стандартні операції з купівлі та продажу фінансових активів визнаються на дату здійснення угоди, тобто на
дату, коли Компанія бере на себе зобов'язання по покупці активу. До стандартних операцій з купівлі або продажу
відносяться операції з купівлі або продажу фінансових активів, в рамках яких здійснюється постачання активів у
строки, встановлені законодавством або прийняті на ринку.
Фінансові активи Компанії включають грошові кошти та їх еквіваленти, дебіторську заборгованість, яка
відображає чисті інвестиції в лізинг, іншу дебіторську заборгованість, а також інвестиції в облігації.
Первісне визнання
При первісному визнанні фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю, а у випадку фінансового
інструменту, що оцінюється не за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку,
збільшується на суму витрат, які прямо відносяться на придбання такого фінансового активу.
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Подальша оцінка
Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації як описано нижче:
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість - це категорія фінансових активів з фіксованими платежами або з платежами, які
можуть бути визначені, що не мають котирування на активному ринку. Первісне визнання таких активів
здійснюється за справедливою вартістю плюс будь-які витрати, що прямо відносяться до операції. Після
первісного визнання фінансові активи такого роду оцінюються за амортизованою, яка визначається з
використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням очікуваних кредитних збитків від
знецінення.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних
або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної
ставки включена до складу фінансових доходів звіту про сукупний дохід. Очікувані кредитні збитки від
знецінення визнаються у складі інших операційних витрат звіту про сукупний дохід.
Інвестиції в боргові цінні папери (облігації)
Інвестиції в боргові цінні папери (облігації) є непохідними фінансовими активами з встановленими або
визначеними виплатами, які не котируються на активному ринку. Після первісного визнання фінансові активи
такого роду оцінюються за амортизованою вартістю, яка визначається з використанням методу ефективної
процентної ставки, за вирахуванням збитків від знецінення. Амортизована вартість розраховується з
урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною
ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної ставки включена до складу фінансових
доходів звіту про сукупний дохід. Збитки від знецінення визнаються у складі інших операційних витрат звіту про
сукупний дохід.
Компанія обліковує облігації внутрішньої державної позики України по справедливій вартості.
Припинення визнання
Визнання фінансового активу (або, де це можливо - частини фінансового активу або частини групи аналогічних
фінансових активів) припиняється, якщо:
Термін дії прав на отримання грошових потоків від активу минув;
Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або взяла на себе зобов'язання
по виплаті третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі і без істотної затримки за
«транзитною» угодою; і або (a) Компанія передала практично всі ризики і вигоди від активу, або (б) Компанія не
передала, але й не зберігає за собою, практично всі ризики і вигоди від активу, але передала контроль над цим
активом;
Компанія передала всі свої права на отримання грошових потоків від активу або уклала транзитну угоду, і
при цьому не передала, але й не зберігає за собою, практично всі ризики і вигоди від активу, а також не передала
контроль над активом, новий актив визнається в тій ступеня, в якій Компанія продовжує свою участь в
переданому активі. В цьому випадку Компанія також визнає відповідне зобов'язання. Переданий актив і
відповідне зобов'язання оцінюються на основі, яка відображає права та зобов'язання, що збережені Компанією.
Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Компанія відповідно до вимог МСФЗ (IFRS) 9 визнає резерв під очікувані кредитні збитки
по фінансовим активам.

Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою вартістю
Відносно фінансових активів, які обліковуються за амортизованою вартістю, Компанія визнає резерв під
очікувані кредитні збитки індивідуально для окремо значимих фінансових активів, або в сукупності для
фінансових активів, які не є окремо значимими. Активи, які оцінюються на предмет знецінення на індивідуальній
основі, щодо яких визнаються збитки від знецінення, не повинні оцінюватися на предмет знецінення на
сукупній основі.
Індивідуальна оцінка на предмет зменшення корисності відображає прогнозну оцінку очікуваних кредитних
збитків на весь строк дії інструментів. Під час індивідуальної оцінки сума резерву визначається із використанням
аналізу сценаріїв та методу дисконтованих потоків грошових коштів. Підхід на основі аналізу сценаріїв
передбачає, що сума відшкодування конкретного фінансового активу має визначатись як сума результатів:
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дисконтованих очікуваних сум відшкодування для кожного сценарію, та
ймовірності настання цих сценаріїв.
Згідно з підходом на основі дисконтованих потоків грошових коштів сума відшкодування для кожного сценарію
має визначатись на підставі прогнозу стосовно суми та строків очікуваних майбутніх потоків грошових коштів
(плану відшкодування). За умови що сума відшкодування виявиться меншою за балансову вартість конкретного
активу, необхідно визначити відповідну суму збитків від зменшення корисності.

Фінансові активи, резерв під очікувані збитки по яким оцінюється в сукупності, Компанія розділяє на три Етапи.
Етап 1 – включає фінансові активи з низьким кредитним ризиком або кредитний ризик за якими несуттєво
збільшився з моменту первісного визнання. По цим фінансовим активам Компанія визнає резерв під очікувані 12
місячні кредитні збитки.
Етап 2 – включає фінансові активи, кредитний ризик за якими суттєво збільшився з моменту первісного
визнання. По цим фінансовим активам Компанія визнає резерв під очікувані кредитні збитки на весь строк дії
фінансових інструментів.
Перехід фінансового інструмента із Етапу 2 в Етапу 1 можливий в разі, якщо буде доведено, що очікуваний
кредитний ризик не є значно більшим, ніж при первісному визнанні.
Етап 3 – включає фінансові активи, які є знеціненими (мають ознаки дефолта). До інструментів, що мають
ознаки дефолта, Компанія відносить активи прострочка по яким перевищує 90 днів. По цим фінансовим активам
Компанія визнає резерв під очікувані кредитні збитки на весь строк дії фінансових інструментів.
Перехід фінансового інструмента з Етапу 3 в Етап 2 можливий в разі, якщо борг буде обслуговуватись згідно
умов договору.
Реструктуризація фінансових активів
Компанія прагне, у міру можливості, замість звернення стягнення на заставу переглядати умови для фінансових
активів, зокрема, з фінансового лізингу. Це може включати продовження договірних строків платежів і
узгодження нових умов лізингу. Керівництво постійно аналізує реструктурований лізинг з тим, щоб
переконатися в дотриманні всіх критеріїв та можливості здійснення майбутніх платежів.
Облік реструктуризації, що не призводить до припинення визнання фінансових активів.
Якщо договірні умови суттєво не змінюються, реструктуризація фінансових інструментів призводить до
перегляду ефективної процентної ставки на основі поточної балансової вартості і змінених майбутніх грошових
потоків.
Облік реструктуризації, що призводить до припинення визнання фінансових активів.
Істотні зміни договірних умов призводять до припинення визнання фінансового активу і визнання нового
активу за справедливою вартістю. Суттєвими змінами умов вважаються наступні:
•
Зміна валюти, в якій деноміновані грошові потоки;
•
Консолідація або поділ декількох фінансових інструментів.
У всіх випадках, якщо реструктуризація фінансових активів відбувається у зв'язку з фінансовими труднощами
позичальника, фінансові активи оцінюються на предмет знецінення до визнання реструктуризації.
4.1.2. Фінансові зобов'язання
Первісне визнання і оцінка
Відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», фінансові зобов'язання класифікуються як
фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, або кредити і
кредиторська заборгованість. Компанія класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первісному визнанні. Всі
фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, зменшеною, в разі кредитів і позик, на
безпосередньо пов'язані з ними витрати по угоді.
Фінансові зобов'язання Компанії включають кошти кредитних установ, заборгованість за борговими цінними
паперами та кредиторську заборгованість.
Подальша оцінка
Подальша оцінка фінансових зобов'язань залежить від їх класифікації, як зазначено нижче:
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Кредити та позики
Після первісного визнання кредити та позики оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу
ефективної процентної ставки. Доходи і витрати за такими фінансовими зобов'язаннями визнаються в звіті про
сукупний дохід при припиненні їх визнання, а також у міру нарахування амортизації з використанням ефективної
процентної ставки.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних
або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація ефективної процентної
ставки включається до складу фінансових витрат звіту про сукупний дохід.
Припинення визнання
Визнання фінансового зобов'язання припиняється, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або термін його дії
закінчився. Якщо наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором
на суттєво відмінних умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, така заміна або зміна
враховуються як припинення визнання первісного зобов'язання та початок визнання нового зобов'язання, а
різниця в їх балансової вартості визнається в звіті про сукупний доход.
Реструктуризація фінансових зобов'язань
Облік реструктуризації, що не призводить до припинення визнання фінансових зобов'язань.
Якщо договірні умови суттєво не змінюються, реструктуризація фінансових інструментів призводить до
перегляду ефективної процентної ставки на основі поточної балансової вартості і змінених майбутніх грошових
потоків.
Облік реструктуризації, що призводить до припинення визнання фінансових зобов'язань.
Істотні зміни договірних умов призводять до припинення визнання фінансового зобов'язання та визнання
нового зобов'язання за справедливою вартістю. Суттєвими змінами умов вважаються наступні:
Зміна валюти, в якій деноміновані грошові потоки;
Консолідація або поділ декількох фінансових інструментів;
Поточна вартість грошових потоків відповідно до нових умов, дисконтована за первісною ефективною
процентною ставкою, відрізняється як мінімум на 10% від балансової вартості фінансового зобов'язання.
Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість є ціною, яка була б отримана за продаж активу або виплачена за передачу зобов'язання в
рамках угоди, що укладається в звичайному порядку між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка справедливої
вартості передбачає, що операція з продажу активу або передачі зобов'язання відбувається:
або на основному ринку для даного активу або зобов'язання;
або, в умовах відсутності основного ринку, на найбільш сприятливому ринку для даного активу або
зобов'язання.
Компанія повинна мати доступ до основного або найбільш сприятливого ринку. Справедлива вартість активу
або зобов'язання оцінюється з використанням припущень, які використовувалися б учасниками ринку при
визначенні ціни активу або зобов'язання, при цьому передбачається, що учасники ринку діють в своїх кращих
інтересах. Оцінка справедливої вартості нефінансового активу враховує можливість учасника ринку генерувати
економічні вигоди від використання активу найкращим і найбільш ефективним чином або продати його іншому
учаснику ринку, який буде використовувати даний актив найкращим і найбільш ефективним чином.
Компанія використовує такі методики оцінки, які є прийнятними в обставинах, що склалися і для яких доступні
дані, достатні для оцінки справедливої вартості, при цьому максимально використовуючи відповідні вихідні дані
активного ринку і мінімально використовуючи вихідні дані інших ринків.
Всі активи і зобов'язання, справедлива вартість яких оцінюється або розкривається у фінансовій звітності,
класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії джерел справедливої вартості на підставі вихідних даних самого
нижнього рівня, які є значущими для оцінки справедливої вартості в цілому:
Рівень 1 - ринкові котирування цін на активному ринку по ідентичних активах або зобов’язаннях (без
будь-яких коригувань);
Рівень 2 - моделі оцінки, в яких істотні для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до
самого нижнього рівня ієрархії є прямо або побічно спостережуваними на ринку;
Рівень 3 - моделі оцінки, в яких істотні для оцінки справедливої вартості вихідні дані, що відносяться до
самого нижнього рівня ієрархії не є спостережуваними на ринку.
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У разі активів і зобов'язань, які визнаються у фінансовій звітності на періодичній основі, Компанія визначає факт
переведення між рівнями ієрархії джерел, повторно аналізуючи класифікацію (на підставі вихідних даних самого
нижнього рівня, які є значущими для оцінки справедливої вартості в цілому) на кінець кожного звітного періоду.
4.2. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які можна конвертувати у відому суму готівки за першою
вимогою і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Грошові кошти та їх еквіваленти включають
кошти на поточних рахунках у банках, залишки коштів у касі, депозити до запитання і строкові депозити із
строками виплат до трьох місяців.
Для цілей підготовки звіту про рух грошових коштів, який Компанія подає до відповідних решуляторних органів,
грошові кошти представлені з урахуванням ПДВ.
4.3. Лізинг
Лізинг класифікується як фінансовий або операційний на дату вступу в силу договору. Лізинг, при якому всі
істотні ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на об'єкт, передаються Компанією, є фінансовим лізингом.
Фінансовий лізинг - Компанія в ролі лізингодавця
Моментом виникнення лізингу є більш рання з дат: дата договору лізингу або дати прийняття сторонами
зобов'язань щодо основних положень лізингу. На цю дату:
лізинг класифікується як фінансовий лізинг; і
визначаються суми, які повинні бути визнані на дату початку лізингу.
Датою початку лізингу є дата, з якої лізингоодержувач отримує право використовувати орендований актив. Це
дата первісного визнання лізингу (тобто визнання активів, зобов'язань, доходів або витрат, що виникають в
результаті лізингу, в залежності від ситуації).
Після початку фінансового лізингу Компанія відображає чисті інвестиції в лізинг, які складаються з суми
лізингових платежів і негарантованої ліквідаційної вартості (валові інвестиції в лізинг) за вирахуванням
незароблених доходів від фінансового лізингу. Різниця між валовими інвестиціями і їх теперішньою вартістю
відображається як незароблені доходи від фінансового лізингу. Дохід від фінансового лізингу включає в себе
амортизацію незароблених доходів від фінансового лізингу. Дохід від фінансового лізингу визнається на основі
схеми, що відображає постійну періодичну норму прибутковості чистих інвестицій щодо фінансового лізингу.
У доданому звіті про фінансовий стан поточні лізингові платежі, що підлягають сплаті на звітну дату,
класифікуються як чисті інвестиції в лізинг, в той час як передплачені лізингові платежі класифікуються як інші
зобов'язання. До складу рядка «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» входить
поточна частина дебіторської заборгованості за майно, що передане у фінансовий лізинг, заборгованість за
нарахованими відсотками по договорам лізингу та поточна дебіторська заборгованість за простроченими
лізинговими платежами. Компанія оцінює очікувані кредитні збитки з використанням політики, що
застосовується щодо знецінення фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю, що описана
вище, оскільки кредити і чисті інвестиції в лізинг мають аналогічні характеристики кредитного ризику.
Операційна оренда - Компанія в якості орендодавця
Оренда активів, при якій орендодавець фактично зберігає за собою ризики і вигоди, пов'язані з правом власності
на об'єкт оренди, класифікується як операційна оренда. Платежі за договором операційної оренди рівномірно
списуються на доходи протягом строку оренди і враховуються у складі інших операційних доходів.
Операційна оренда - Компанія в якості орендаря
Компанія під час первісного визнання договору оренди визнає зобов'язання по здійсненню орендних платежів і
актив, який представляє собою право користування базовим активом (Актив у формі права користування),
протягом терміну оренди, щодо усіх договорів оренди, за винятком короткострокової оренди і оренди активів з
низькою вартістю.
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Після дати початку оренди Компанія визнає амортизацію активу в формі права користування і окремо визнає
відсотки за зобов'язанням по оренді.
Дата початку оренди Компанія обирає більш ранню з дат: дата, передбаченої в договорі оренди або дата на яку
орендодавець робить базовий актив доступним для використання Компанією.
Термін оренди починається на дату початку оренди та визначається на цю дату як такий, що не підлягає
достроковому припиненню період оренди. При визначенні загального періоду, що не підлягає достроковому
припиненню, Компанія сумує первинний період або період що залишився до кінця строку первинного договору
(для вже існуючих договорів) та ще один аналогічний період оренди.
Ставка дисконтування для договору оренди є процентною ставкою, закладеною в договорі оренди.

Активи у формі права користування
Компанія спочатку оцінює за первісною вартістю, яка включає в себе наступне: величину первісної оцінки
зобов'язання з оренди; орендні платежі на користь орендодавця на дату початку оренди або до такої дати за
вирахуванням стимулюючих платежів з оренди, отриманих від орендодавця; будь-які початкові прямі витрати,
понесені Компанією; оцінку витрат, які будуть понесені Компанією при демонтажі і переміщенні базового активу
або відновленні базового активу до стану, яке вимагається згідно з умовами оренди.
Компанія здійснює подальшу оцінку активу в формі права користування з використанням моделі обліку за
первісною вартістю, подальша оцінка активу в формі права користування здійснюється за первісною вартістю за
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Актив у формі права
користування, амортизується протягом терміну оренди.
На кінець кожного звітного періоду Компанія застосовує вимоги МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисності активів"
відносно знецінення активів у формі права користування У разі наявності таких ознак Компанія визнає збиток
від знецінення, якщо сума очікуваного відшкодування менше, ніж балансова вартість. Після того, як визнано
збиток від знецінення, скоригована балансова вартість активу в формі права користування стає новою базою для
амортизації.
Зобов'язання з оренди
На дату початку оренди Компанія спочатку оцінює зобов'язання з оренди по теперішній вартості орендних
платежів, які повинні бути здійснені протягом терміну оренди.
В подальшому, зобов'язання з оренди Компанія враховує за амортизованою вартістю. Зобов'язання по оренді
збільшується на суму, яка нараховується за незмінною періодичною ставкою дисконтування на залишок
зобов'язання щодо оренди. Зобов'язання з оренди зменшується на суму здійснених орендних платежів.
Компанія переоцінює зобов'язання по оренді в разі модифікації договору оренди. Компанія переоцінює орендні
платежі в разі зміни будь-якого з наступних умов: термін оренди; оцінка наявності достатньої впевненості в тому,
що Компанія виконає опціон на покупку базового активу; суми, які, як очікується, будуть сплачені за гарантіями
ліквідаційної вартості; майбутні орендні платежі в результаті зміни індексу або ставки; фіксовані орендні платежі.

Компанія використовує переглянуту ставку дисконтування в разі переоцінки орендних платежів для
відображення зміни терміну оренди або переглянутої оцінки опціону на покупку. Компанія використовує
первинну ставку дисконтування в разі, якщо орендні платежі переоцінюються в результаті зміни сум, які, як
очікується, будуть сплачені за гарантіями ліквідаційної вартості, і платежів, які залежать від індексу або ставки, за
винятком випадків, коли ця ставка є плаваючою процентною ставкою.
Коли Компанія переоцінює зобов'язання по оренді, проводяться також коригування активу в формі права
користування. Однак, якщо балансова вартість активу в формі права користування зменшується до нуля,
Компанія визнає величину переоцінки у прибутку або збитку.
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4.5. Податки
Поточний податок на прибуток
Поточні витрати з податку на прибуток розраховуються відповідно до податкового законодавства України.
Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний період оцінюються в сумі, що передбачена до
відшкодування податковими органами або до сплати податковим органам. Ставки податків і податкове
законодавство, що застосовуються для розрахунку цієї суми, - це ставки і закони, прийняті або фактично
прийняті в Україні.
Керівництво періодично оцінює позицію, відображену в податкових деклараціях, щодо ситуацій, коли
застосовуване податкове законодавство підлягає подвійному тлумаченню, і при необхідності створює резерви.
Відстрочений податок
Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються та визнаються у зв'язку з тимчасовими різницями
між балансовою вартістю активів та зобов'язань для цілей фінансової звітності та сумами, використаними для
цілей оподаткування.
Відстрочене податкове зобов'язання визнається для всіх оподатковуваних тимчасових різниць, за винятком
відстроченого податкового зобов'язання, що виникає за первісного визнання гудвілу або початкового визнання
активу або зобов'язання у операції, яка не є об'єднанням бізнесу та на момент здійснення операції не впливає на
оподатковуваний прибуток (податкові збитки).
Відстрочений податковий актив слід визнавати для всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, у тій
мірі, в якій існує певна вірогідність отримання оподатковуваного прибутку, у взаємозалік якого можна
використати тимчасову різницю, що підлягає оподаткуванню. В разі низької ймовірності реалізації відкладеного
податкового активу Компанія не визнає його у своїй звітності.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання розраховуються з використанням податкових ставок, які, як
очікується, матимуть вплив на дату реалізації активу або погашення зобов'язань відповідно до вимог
законодавства, чинних або фактично прийнятих на звітну дату.
Податок на додану вартість
Лізингові операції
ПДВ, сплачений лізингодавцю, не рахується «сплаченим і відшкодованим податком». Відповідні суми, що
підлягають сплаті лізингоодержувачем, включені в суму мінімальних лізингових платежів. Оскільки
лізингодавець не платить податок до державного бюджету, операція, по суті, вважається звільненою від сплати
ПДВ, і ні окремий ПДВ до відшкодування (актив) ні еквівалент ПДВ до сплати (зобов'язання) не визнаються.
Інші операції
Українські податкові органи дозволяють проводити взаємозалік вхідного і вихідного податку на додану вартість
(ПДВ) на нетто-основі. ПДВ сплачується податковим органам при операції продажу, незалежно від статусу
погашення дебіторської заборгованості споживачем. ПДВ на придбання, який був сплачений на звітну дату,
віднімається від суми ПДВ, що підлягає сплаті. ПДВ, що підлягає сплаті податковим органам, включається до
складу інших зобов'язань.
ПДВ до відшкодування стосується переважно обладнання, придбаного для передачі в лізинг, яке не було
передано в лізинг на звітну дату.
Крім цього, в Україні діють різні операційні податки, що застосовуються щодо діяльності Компанії. Ці податки
відображаються в складі інших операційних витрат.
4.6. Основні засоби та нематеріальні активи
Основні засоби відображаються за фактичною вартістю, без урахування витрат на поточне обслуговування, за
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Така вартість включає в себе
витрати, пов'язані із заміною частини обладнання, які визнаються за фактом використаних, якщо вони
відповідають критеріям визнання. Балансова вартість основних засобів оцінюється на предмет знецінення в разі
виникнення подій або змін в обставинах, що вказують на те, що балансову вартість цього активу, ймовірно, не
вдасться відшкодувати.
Амортизація основних засобів розраховується лінійним методом протягом строку корисного використання таких
об’єктів основних засобів:

Залишкова вартість, строки корисного використання та методи нарахування амортизації активів аналізуються
наприкінці кожного звітного періоду і коригуються в міру необхідності. Витрати на ремонт і реконструкцію
відносяться на витрати по мірі їх здійснення і включаються до складу інших операційних витрат, за винятком
випадків, коли вони підлягають капіталізації.
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Вартість основних засобів менше 6 тис. грн. за одиницю, відображається в звіті про сукупний дохід на дату
придбання в складі витрат.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи представлені програмним забезпеченням та ліцензіями.
Нематеріальні активи відображаються в балансі за вартістю придбання і амортизуються протягом строку його
корисного використання.
Строк корисного використання нематеріальних активів встановлюється окремо для кожного об'єкта.
4.7. Поточні забезпечення
Резерв визначається за наявності у Компанії юридичного або конструктивного зобов’язання перед третьою
стороною, коли воно піддається достовірній оцінці і, швидше за все, призведе до відтоку ресурсів, не очікуючи
щонайменше еквівалентного компенсуючого зобов’язання від тієї ж третьої сторони. Якщо сума або дата
врегулювання не може бути достовірно визначена, то зобов’язання вважається умовним і розкривається у складі
позабалансових зобов’язань.
Резерв під реструктуризацію визнається тільки після формалізації детального плану реструктуризації, або коли
розпочата реструктуризація підприємства призвела до виникнення конструктивних зобов'язань.
4.8. Умовні активи та умовні зобов'язання
Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, при цьому інформація про них розкривається в тих
випадках, коли отримання пов'язаних з ними економічних вигод є ймовірним.
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності за винятком випадків, коли існує ймовірність того, що
погашення зобов'язання призведе до вибуття ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, і при цьому сума
таких зобов'язань може бути достовірно оцінена. Інформація про такі зобов'язання підлягає відображенню, за
винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є малоймовірною.
4.9. Доходи і витрати
Дохід визнається, якщо існує висока ймовірність того, що Компанія отримає економічні вигоди, і якщо дохід може
бути достовірно оцінений. Для визнання доходу у фінансовій звітності повинні також виконуватися такі критерії:
Процентні та аналогічні доходи та витрати
Всі фінансові інструменти, що оцінюються за амортизованою вартістю, процентні доходи чи витрати
відображаються за ефективною процентною ставкою, яка забезпечує точне дисконтування оцінюваних
майбутніх грошових потоків або надходжень за очікуваний строк дії фінансового активу або фінансового
зобов'язання до валової балансової вартості фінансового активу або до амортизованої собівартості фінансового
зобов'язання. Під час розрахунку ефективної ставки відсотка суб'єкт господарювання оцінює очікувані грошові
потоки шляхом урахування всіх умов договору за фінансовим інструментом (наприклад, щодо опціонів на
дострокове погашення, пролонгацію, виконання та аналогічних опціонів), але не враховує очікуваних кредитних
збитків.
Балансова вартість фінансового активу або фінансового зобов'язання коригується в разі перегляду Компанією
оцінок платежів або надходжень. Скоригована балансова вартість розраховується на підставі первісної
ефективної процентної ставки, а зміна балансової вартості відображається як інші операційні витрати або інші
операційні доходи.
Комісійні доходи
Комісійні доходи, отримані за проведення або участь в переговорах по здійсненню операції від імені третьої
сторони, визнаються після завершення такої операції.
4.10. Відсотки за позиками
Відсотки за позиками визнаються витратами в періоді їх нарахування. Відсотки за позиками складаються з
процентних платежів та інших витрат, які несе Компанія при отриманні позик.
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4.11. Перерахунок іноземної валюти
Функціональною валютою Компанії та валютою представлення фінансової звітності Компанії є українська
гривня (далі - «грн.»). Операції в інших, відмінних від функціональної, валютах вважаються операціями в
іноземній валюті. Операції в іноземній валюті первісно відображаються у функціональній валюті за курсом
Національного Банку України (далі - «НБУ»), що діяли на дату здійснення операції. Монетарні активи і
зобов’язання, деноміновані в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за курсами НБУ, що
діяли на дату балансу. Всі курсові різниці, що виникають від такого перерахунку, відображаються у
витратах/доходах періоду. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті,
відображається за курсами НБУ, що діяли на дату первісної операції. Немонетарні статті, які оцінюються за
справедливою вартістю в іноземній валюті, відображається за курсами НБУ, що діяли на дату визначення

4.12. Прийняття нових і переглянутих МСФЗ
Нижче наведені нові стандарти та тлумачення, які набули чинності та стали обов’язковими до застосування до
періодів, що починаються з 01 січня 2019 року, з поясненнями впливу застосування цих стандартів на облік та
фінансову звітність Компанії.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» (був випущений 13 січня 2016 року, набув чинності для річних періодів, що
починаються з 01 січня 2019 року або після цієї дати), а також Поправки, пов'язані з вступом в силу МСФЗ
(IFRS) 16 «Оренда» (МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 1 «Подання фінансової
звітності», МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»,
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», МСФЗ 15 «Виручка по контрактах
з клієнтами», МСБО 2 «Запаси», МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», МСБО 21 «Вплив змін валютних
курсів», МСБО 23 «Витрати на позики», МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»,
МСБО 38 «Нематеріальні активи», МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», МСБО 41 «Сільське господарство»)
Новий стандарт визначає принципи визнання, оцінки та представлення і розкриття у звітності інформації щодо
операцій оренди. Для орендарів встановлено єдину модель обліку оренди, всі договори оренди терміном дії від
12 місяців орендарі кваліфікують та визнають як актив на право користування з одночасним визнанням
зобов'язань, за виключенням випадків визнання незначною вартості об'єкту оренди. Також орендарі визнають
амортизацію активу на право користування об'єктів оренди окремо від відсотків за зобов’язаннями з оренди у
звіті про доходи та витрати. Щодо обліку орендних операцій у орендодавця – вимоги майже не змінились.
Застосування нового МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» не вплине на результати обліку Компанії, оскільки відсутні
орендні операції, які потребують застосування нового стандарту
Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток» (було випущене
07 червня 2017 року, набуло чинності для річних періодів, що починаються з 01 січня 2019 року або після цієї
дати)
Тлумачення дає уточнення порядку застосування вимоги МСБО (IАS) 12 щодо визнання та оцінки податку на
прибуток у разі невизначеності. Тлумачення містить пояснення яким чином організації мають вирішувати
питання невизначеності з урахуванням можливих наслідків перевірок податкових органів.
Застосування Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток»
також не вплине на результати обліку Компанії
Поправки до МСБО (IАS) 19 «Виплати працівникам» (були випущені 07 лютого 2018 року, набули чинності для річних
періодів, що починаються з 01 січня 2019 року або після цієї дати)

Поправки до МСБО (IАS) 19 «Виплати працівникам» стосуються порядку обліку компаніями пенсійних програм
з визначеною виплатою та зазначають яким чином визначати пенсійні витрати у разі змін в пенсійних схемах з
визначеними виплатами, зокрема – у разі внесення зміни (скорочення програми або розрахунку по ній), МСБО
(IАS) 19 вимагає від компанії переоцінки її чистих активів або зобов'язань за встановленими виплатами.
Поправки вимагають від компанії використовувати нові припущення, використані при проведенні переоцінки,
щоб визначити вартість послуг поточного періоду і чистий відсоток на залишок звітного періоду після зміни
програми з визначеною виплатою. Очікується, що вимога використовувати нові припущення забезпечить
користувачів фінансової звітності такої організації корисною інформацією.
Компанія вважає, що ці Поправки не вплинуть на його фінансову звітність, оскільки Компанія не використовує
пенсійні схеми з визначеними виплатами

Поправки до МСБО (IАS) 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства і спільні підприємства» (були випущені 12
жовтня 2017 року, набули чинності для річних періодів, що починаються з 01 січня 2019 року або після цієї дати)
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Поправки до МСБО (IАS) 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства і спільні підприємства» вимагає
застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» до довгострокових вкладень, інших фінансових
інструментів в асоційованих та спільних підприємствах, які обліковуються за методом участі у капіталі.
У складі активів Компанії відсутні інструменти капіталу, які обліковуються за методом участі в капіталі, тому до
будь-якого впливу вищезазначені Поправки не призведуть.
Поліпшення МСФЗ 2015-2017 років - Поправки до МСФЗ (IFRS) 3, МСФЗ (IFRS) 11, МСБО (IАS) 11 та МСБО
(IАS) 23 (були випущені 12 грудня 2017 року, набули чинності для річних періодів, що починаються з 01 січня
2019 року або після цієї дати)
Вищезазначені Поправки стосуються стандартів, що регулюють питання обліку операцій, пов'язаних з участю в
інших організаціях, і мають несуттєвий вплив на фінансову звітність Компанії.
Нижче наведені нові стандарти та тлумачення, які були випущені, але не набули чинності і Компанією прийнято
рішення не застосовувати їх достроково.
МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» (був випущений 18 травня 2017 року, набуває чинності для річних
періодів, що починаються з 01 січня 2022 року або після цієї дати)

Новий стандарт повністю замінює МСФЗ (IFRS) 4, та є таким, що визначає принципи обліку всіх договорів
страхування, у тому числі договорів перестрахування. Відповідно до МСФЗ (IFRS) 17 визнання та оцінка груп
договорів страхування здійснюється за приведеною вартістю майбутніх грошових потоків по виконанню
договорів, скорегованих з урахуванням ризиків, до яких додається (якщо вартість є зобов’язанням) або
віднімається (якщо вартість є активом) сума нерозподіленого прибутку по групі договорів. Страхові організації
будуть визнавати прибуток по групі договорів у періоді, в якому було надано страхове покриття, в міру
звільнення від ризику. У разі виникнення збитків по групі договорів страхування, страхова організація повинна
буде відразу визнавати збитки.
Поправки до МСБО (IАS) 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО (IАS) 8 «Облікові політики, зміни в
облікових політиках та помилки» (були випущені 31 жовтня 2018 року, набувають чинності для річних періодів, що
починаються з 01 січня 2020 року або після цієї дати)

Вищезазначені Поправки уточнюють визначення суттєвості та застосування цього поняття. Також Поправки
забезпечують послідовність використання визначення суттєвості в усіх інших стандартах. Відповідно інформація
є суттєвою, якщо її відсутність або викривлення мають або можуть мати вплив на прийняття рішення
користувачами звітності.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу» (були випущені 22 жовтня 2018 року, набувають чинності
щодо придбань з початку річних періодів, що починаються з 01 січня 2020 року або після цієї дати)
Поправки змінюють визначення терміну бізнесу. Відтепер стандарт містить систему, що дозволяє визначити
наявність вкладу та суттєвого процесу, сукупність яких дозволяє створювати додану вартість, у тому числі для
компаній на початкових стадіях розвитку, коли вони не створюють додану вартість. За умови відсутності доданої
вартості компанію можна визнати бізнесом у разі наявності організованої робочої сили. Придбані активи не
вважаються бізнесом, якщо вся справедлива вартість придбаного активу полягає в одному активі.
Поправки до Концептуальної основи фінансової звітності (були випущені 29 березня 2018 року, набувають
чинності для річних періодів, що починаються з 01 січня 2020 року або після цієї дати)
Поправки вносять зміни до Концептуальної основи фінансової звітності (викладена в новій редакції), містять
рекомендації щодо визнання у звітності фінансових результатів, викладена глава щодо оцінки. Також містить
рекомендації та пояснення щодо ролі управління, обачності під час підготовки звітності.

4.13. Суттєві облікові судження, оцінки і допущення
Невизначеність оцінок
У процесі застосування облікової політики Компанії керівництво використовувало свої судження і робило оцінки
щодо визначення сум, визнаних у фінансовій звітності. Нижче представлені найбільш суттєві випадки
використання суджень та оцінок.
Визнання відстроченого податкового активу
Визнаний відстрочений податковий актив являє собою суму податку на прибуток, що відшкодовується шляхом
майбутніх відрахувань з оподатковуваного прибутку, і відображається в звіті про фінансовий стан. Відкладені
податкові активи відображаються в тій мірі, в якій реалізація відповідної податкової пільги є ймовірною. Суми
майбутніх оподатковуваних прибутків та податкових пільг, ймовірних в майбутньому, засновані на очікуваннях
керівництва, які вважаються обґрунтованими в обставинах, що склалися.
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Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох вартостей: собівартістю чи чистою вартістю реалізації. Чиста вартість
реалізації – попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на
завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу.
Резерв очікуваних кредитних збитків
Очікувані кредитні збитки — це зважена за ймовірністю оцінка кредитних збитків, тобто теперішня вартість усіх
недоотриманих сум грошових коштів за весь очікуваний строку дії фінансового інструмента. Сума нарахованого
резерву очікуваних кредитних збитків заснована на очікуваннях керівництва, які вважаються обґрунтованими
інформацією про минулі події та прогнозами майбутніх економічних умов.
Суттєві облікові судження
Класифікація лізингу як фінансового лізингу
Деякі договори лізингу, укладені Компанією, мають характеристики як фінансового, так і операційного лізингу. В
такому випадку для класифікації лізингу як фінансового або операційного на дату виникнення лізингу необхідні
судження керівництва.
5. Грошові кошти та їх еквіваленти (код рядка 1165)
Станом на 30 червня 2020 року та 31 грудня 2019 року залишки грошових коштів та їх еквівалентів були
представлені наступним чином:
30.06.2020
31.12.2019
Грошові кошти на банківських рахунках у гривні
Грошові кошти на депозитних рахунках у гривні
Грошові кошти на банківських рахунках в іноземній валюті

2 946
2 946

1 167
19 172
37 008
57 347

Поточні рахунки в гривні та валюті відкриті в АТ "АЛЬФА-БАНК", що має згідно Fitch Ratings довгостроковий і
короткостроковий рейтинги за міжнародною шкалою на рівні B-/B/Стабільний та рейтинг інвесткласу
BBB+(ukr).
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти на поточних рахунках та депозити до запитання, що відкрито
в АТ "АЛЬФА-БАНК", та являють собою активи, які можна конвертувати у відому суму готівки за першою
вимогою і яким притаманний незначний ризик зміни вартості, тому відображені за номінальною вартістю.
6. Інша дебіторська заборгованість (код рядка 1130, 1155)
Станом на 30 червня 2020 року та 31 грудня 2019 року року інша дебіторська заборгованність була представлена
наступним чином:
30.06.2020
31.12.2019
Дебіторська заборгованість за супутні послуги
Заборгованість зі страхових виплат
Передплати постачальникам
Інша заборгованість
Всього

690
1 222
5 539
5 000
12 451

1 605
937
3 906
5 000
11 448

7. Податки до відшкодування та передплати з податків (код рядка 1135)
Станом на 30 червня 2020 року та 31 грудня 2019 року податки до відшкодування та передплати з податків були
представлені наступним чином:
30.06.2020
31.12.2019
Передплати з інших податків
Передплата з ПДВ
Всього

1 368
1 368
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8
8

8. Запаси (код рядка 1100)
Станом на 30 червня 2020 року та 31 грудня 2019 року запаси були представлені наступним чином:
30.06.2020
31.12.2019
Транспортні засоби, призначені для передачі у фінансовий лізінг, та товари
Запасні частини
Паливо та інші матеріали
Всього

3 881
71
118
4 070

755
53
232
1 040

9. Інші оборотні активи (код рядка 1190)
Станом на 30 червня 2020 року та 31 грудня 2019 року інші оборотні активи були представлені наступним
чином:
30.06.2020
Інші оборотні активи
Передоплата за періодичні видання
Всього

265
39
304

31.12.2019
202
19
221

10. Основні засоби (код рядка 1010)
Станом на 30 червня 2020 року та 31 грудня 2019 року основні засоби були представлені наступним чином:

Первісна вартість
Залишок на 31 грудня 2019
Надходження
Внутрішнє переміщення
Вибуття
Залишок на 30 червня 2020

Залишок на 31 грудня 2019
Амортизаційні відрахування
Внутрішнє переміщення
Вибуття
Залишок на 30 червня 2020

Транспортні
засоби

Офісне
обладнання

5 321
4 595

1 436
373
(134)
1 675

6 757
4 968
(134)
11 591

(1 001)
(129)
130
(1 000)

(2 727)
(889)
130
(3 486)

9 916

(1 726)
(760)

(2 486)

Всього

Чиста балансова вартість на 31
грудня 2019

3 595

435

4 030

Чиста балансова вартість на 30
червня 2020

7 430

675

8 105

Всі транспортні засоби, що перебувають в складі основних засобів, передані в якості забезпечення за кредитними
договорами.
11. Нематеріальні активи (код рядка 1000)
Станом на 30 червня 2020 року та 31 грудня 2019 року нематеріальні активи були представлені наступним
чином:
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Програмне
забезпечення
Первісна вартість
Залишок на 31 грудня 2019
Надходження
Вибуття
Залишок на 30 червня 2020
Накопичена амортизація
Залишок на 31 грудня 2018
Амортизаційні відрахування
Залишок на 31 грудня 2019

Всього

1 853
566
(1)
2 418

1 853
566
(1)
2 418

(869)
(228)
(1 097)

(869)
(228)
(1 097)

Чиста балансова вартість на 31 грудня 2019

984

984

Чиста балансова вартість на 30 червня 2020

1 321

1 321

12. Дебіторська заборгованість з фінансового лізингу (код рядка 1040, 1125)
Станом на 30 червня 2020 року та 31 грудня 2019 року дебіторська заборгованість з фінансового лізингу була
представлена наступним чином:
30.06.2020
31.12.2019
Валова заборгованість з фінансового лізингу
Неотриманий фінансовий дохід від фінансового лізингу

972 936
(227 441)

796 812
(199 505)

Поточна вартість мінімальних лізингових платежів

745 495

597 307

486 200
-

395 770
-

486 200

395 770

259 295
259 295

201 537

Відображені в балансі наступним чином:
Поточна дебіторська заборгованість з фінансового лізингу
Резерв сумнівної заборгованості
Чиста реалізаційна вартість поточної дебіторської заборгованості з
фінансового лізингу
Довгострокова дебіторська заборгованість за мінімальними лізинговими
платежами
Негарантована залишкова вартість
Довгострокова дебіторська заборгованість з фінансового лізингу

201 537

Негарантована залишкова вартість відображена в фінансовій звітності за дисконтованою вартістю та являє
собою майбутні грошові потоки, що може отримати компанія після закінчення строку фінансового лізингу в разі,
якщо покупець залишить за собою право викупити транспортний засіб. Слід зауважити, що існує достатня
ймовірність, що після закінчення строку фінансового лізингу справедлива вартість транспортного засобу буде
значно вища за негарантований платіж, зазначений в плані лізингу. В значній кількості договорів фінансового
лізингу зазначено, що викуп транспортного засобу орендарем у орендодавця може відбутися за справедливою
вартістю на дату викупу, тобто фактично Компанія може отримати плату за транспортний засіб по закінченню
договору фінансового лізингу більшу за негарантований платіж, зазначений у договорі.
Чисті інвестиції у фінансовий лізинг в складі дебіторської заборгованості переоцінюються на кожну дату балансу
в залежності від зміни курсу валюти, що застосовувався при укладанні плану лізингу. Різниці отримані в
результаті перерахунку відносяться до складу доходів або витрат у Звіті про фінансові результати.
Станом на 30 червня 2020 року та 31 грудня 2019 року в результаті проведення перерахунку чистих інвестицій в
фінансовий лізинг виникли наступні доходи/(витрати) від курсових різниць :

Дохід за чистими інвестиціями номінованими в доларах США
Дохід за чистими інвестиціями номінованими в євро
Всього
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30.06.2020
1 066
13 484
14 550

31.12.2019
19
348
367

Строк
погашення
до 1 року

Строк
погашення
від 1 до 5
років

Всього

30 червня 2020 року

486 200

259 295

745 495

31 грудня 2019 року

395 770

201 537

597 307

Дебіторська заборгованість з фінансового лізингу:

Аналіз по строкам дебіторської заборгованності з фінансового лізингу станом на 30.06.2020 року:
Строк прострочення
Не прострочена та не знецінена
до 30 днів
від 31 до 60
від 61 до 90
більше 366
Всього:

Сума заборгованості
Сумма нарахованого резерву
633 398
7 538
113 825
2 656
9 210
748
217
213
43 890
43 890
800 540
55 045

13. Кредиторська заборгованість (код рядка 1615)
Станом на 30 червня 2020 року та 31 грудня 2019 року кредиторська заборгованість була представлена
наступним чином:
30.06.2020
31.12.2019
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю
Всього

2 242
2 242

928
928

14. Аванси одержані (код рядка 1635)
Станом на 30 червня 2020 року та 31 грудня 2019 року аванси одержані були представлені наступним чином:
30.06.2020
31.12.2019
Аванси отримані за лізинговими платежами
Аванси отримані за супутніми послугами
Всього

6 458
6 458

8 426
8 426

Орендні платежі за договорами лізингу, отримані від лізингоотримувачів до строку платежу, розглядаються як
"аванс" і враховуються в рахунок відповідної дебіторської заборгованності на фактичну дату платежу.
15. Інші короткострокові зобов`язання та нараховані витрати (код рядка 1620, 1660, 1690)
Станом на 30 червня 2020 року та 31 грудня 2019 року інші короткострокові зобов`язання та нараховані витрати
були представлені наступним чином:
30.06.2020
31.12.2019
Нараховані відсотки за кредитами
Резерв для забезпечення майбутніх витрат
Інші зобов`язання
Резерв відпусток
Зобов'язання з податку на додану вартість
Всього

7 743
1 237
1 824
431
0
11 235

10 137
3 878
1 375
608
322
16 320

16. Довгострокові позикові кошти (код рядка 1510, 1610)
Станом на 30 червня 2020 року та 31 грудня 2019 року довгострокові позикові кошти були представлені
наступним чином:

158

30.06.2020
Довгострокові кредити банків
Поточна частина довгострокових зобов`язань
Довгострокова частина

659 567
(450 414)
209 153

31.12.2019
632 765
(407 419)
225 346

Станом на 30 червня 2020 року та 31 грудня 2019 року позикові кошти були представлені наступним чином:
30.06.2020
Забезпечені довгострокові кредити банків в українських гривнях
Забезпечені довгострокові кредити банків в доларах США
Забезпечені довгострокові кредити банків в євро
Всього:

453 101
14 014
192 452
659 567

31.12.2019
519 044
12 137
101 584
632 765

Станом на 30 червня 2020 року середня відсоткова ставка по довгострокових кредитах в гривнях складає 18,56%
річних (строк погашення – 2020-2025 роки), по кредитах в доларах США – 6,58% річних (строк погашення –
2020-2024 роки), по кредитах в євро 5,33% річних (строк погашення –2020-2024 роки)
Після первісного визнання кредити та позики оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу
ефективної процентної ставки.
Амортизована вартість розраховується з урахуванням дисконтів або премій при придбанні, а також комісійних
або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки.
Компанія залучає кредити на ринкових умовах та ефективна процентна ставка відповідає договірній, крім того,
відсутні премії або дисконти при первісному визнанні, тому кредитні зобов'язання відображаються за
номінальною вартістю.
Рух по запозиченнях від фінансових установ протягом першого півріччя 2020 року та 2019 року був
представлений наступним чином:

По отриманню та погашенню позик:
1-е півріччя
2020
632 765
314 559
(287 757)
659 567

на 1 січня
Надходження за період
Погашення протягом року
Взаємозалік
Станом на кінець періоду

2019
811 167
(178 402)
632 765

По нарахуванню та сплаті відсотків:
1-е півріччя
2020
10 137
53 881
(56 275)
7 743

на 1 січня
Нарахування за рік
Погашення протягом року
Зменшення за рахунок прощення боргу
Станом на кінець періоду

2019
144 547
89 742
(79 605)
(144 547)
10 137

У наступній таблиці представлений строк погашення кредитів та позик, діючи станом на 30 червня
2020 року та 31 грудня 2019 року:
30.06.2020
31.12.2019
450 414
407 419
До одного року
209
153
225 346
Від одного до п'яти років
Більше п'яти років
659 567
632 765
Станом на кінець періоду
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Станом на 30 червня 2020 року загальна сума позикових коштів складала 659 567 тис.грн., з них поточна
частина - 450 414 тис.грн., довгострокова частина - 209 153 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2019 року загальна сума позикових коштів складала 632 675 тис.грн., з них поточна частина
- 407 419 тис.грн., довгострокова частина - 225 346 тис.грн.
Зобов'язання за кредитними договорами забезпечені транспортними засобами, що належать Компанії, та
майновими правами за лізинговими договорами. Будь-яких інших обмежень за кредитними договорами
Компанія не має.
Станом на 30 червня 2020 року та на 31 грудня 2019 року забезпечення кредитів та позик та їх балансова
вартість були наступними:
30.06.2020
Транспортні засоби

1 017 713
510 448
1 528 161

Майнові права за лізинговими договорами
Всього:

31.12.2019
939 595
523 188
1 462 783

17. Дохід від реалізації товарів, робіт та послуг (код рядка 2000)
Дохід від реалізації товарів, робіт та послуг за перше півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року та 30 червня
2019 року представлений наступним чином:
30.06.2020
Дохід від реалізації об'єктів у фінансовий лізинг
Дохід від надання комісійних послуг
Дохід від реалізації вилучених об'єктів
Дохід від реалізації знежкоджених об'єктів_Тотал
Інші доходи пов'язані з фінансовим лізингом
Всього

455 709
638
2 176
458
776
459 757

30.06.2019
825
941
1 766

18. Собівартість реалізованих товарів, робіт та послуг (код рядка 2050)
Собівартість реалізованих товарів, робіт та послуг за перше півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року та 30
червня 2019 року представлена наступним чином:
30.06.2020
30.06.2019
Собівартість об'єктів фінансового лізингу
Собівартість вилучених об'єктів фінансового лізингу
Собівартість знежкоджених об'єктів_Тотал
Всього

452 895
1 700
458
455 053

25
25

19. Адміністративні витрати (код рядка 2130)
Адміністративні витрати за перше півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року та 30 червня 2019 року
представлені наступним чином:
30.06.2020
Заробітна плата та відповідні нарахування
Створення резерву відпусток та забезпечення майбутніх витрат
Послуги сторонніх організацій
Оренда офісу
Знос та амортизація
Банківські послуги
Матеріали та паливо
Всього
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19 948
1 436
1 285
1 118
318
749
24 854

30.06.2019
4 444
469
403
169
5 485

20. Витрати на збут (код рядка 2150)
Витрати на збут за перше півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року та 30 червня 2019 року представлені
наступним чином:
30.06.2020
30.06.2019
Послуги по залученню клієнтів
5 096
Витрати на рекламу та маркетинг
409
Інші витрати
95
30
Всього
5 600
30
21. Інші операційні доходи (код рядка 2120)
Інші операційні доходи за перше півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року та 30 червня 2019 року
представлені наступним чином:
30.06.2020
30.06.2019
Доход від курсових різниць
111 439
45 941
Отримані штрафи та пені
2 504
4 608
Зменшення резерву на знецінення дебіторської заборгованості
13 040
Інші доходи
7
27
Всього
126 990
50 576

22. Інші операційні витрати (код рядка 2180)
Інші операційні витрати за перше півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року та 30 червня 2019 року
представлені наступним чином:
30.06.2020
30.06.2019
Витрати на формування резерву під очікувані кредитні збитки
11 402
Витрати від курсових різниць
113 489
7 655
Страхові платежі
13 779
106
Інші витрати
10 852
166
Всього
149 522
7 927

23. Фінансові доходи (код рядка 2220)
Фінансові доходи за перше півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року та 30 червня 2019 року представлені
наступним чином:
30.06.2020
30.06.2019
Відсоткові доходи від фінансового лізингу
109 433
1 473
Інші відсоткові доходи
326
608
Всього
109 759
2 081
24. Фінансові витрати (код рядка 2250)
Фінансові витрати за перше півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року та 30 червня 2019 року представлені
наступним чином:
30.06.2020
30.06.2019
Нараховані відсотки за кредитами та позиками
53 860
21 363
Всього
53 860
21 363
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26. Розрахунки та операції з пов'язаними сторонами
Для цілей цієї фінансової інформації спеціального призначення за МСФЗ сторони вважаються пов'язаними,
якщо одна з них має можливість контролювати або чинити суттєвий вплив на операційні та фінансові рішення
іншої сторони, як визначено в МСФЗ 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони". При розгляді кожного
випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих
відносин, а не тільки їхній юридичній формі.
Характер відносин з тими пов'язаними сторонами, з якими Компанія здійснювала значні операції або має суттєві
сальдо станом на 30 червня 2020 року та 30 червня 2019 року, наведений далі.
З пов'язаними сторонами були проведені наступні операції :

Отримання займу (%%)
Отримання позик
Придбання товарів і послуг
Всього

1-е півріччя
2020
(368 451)
(4 083)
(372 534)

1-е півріччя
2019
(23 311)
(74)
(23 385)

30.06.2020
764
5 000
(667 310)
(661 546)

30.06.2019
5 000
(601 853)
(596 853)

Дебіторська та кредиторська заборгованність
Дебіторська заборгованність та аванси отримані
Надана поворотна фінансова допомога
Довгострокові займи від пов'язаних сторін
Кредити від пов'язаних сторін
Всього
Виплати провідному управлінському персоналу:
1-е півріччя
2020
7 377
1 438
8 815

Заробітна плата та інші короткострокові виплати
Соціальні відрахування
Всього

1-е півріччя
2019
3 222
628
3 850

Станом на 30 червня 2020 року до провідного управлінського персоналу віднесено генерального директора,
першого заступника генерального директора, заступника генерального директора з розвитку бізнесу та
фінансового директора Компанії. Станом на 31 грудня 2019 року до провідного управлінського персоналу було
віднесено керівника та фінансового директора Компанії. Протягом першого півріччя 2020 та 2019р.р., загальна
сума винагороди провідному управлінському персоналу складалася з короткострокових виплат і включена до
складу адміністративних витрат у складі елементів операційних витрат на заробітну плату Форми 2 «Звіт про
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)».

27. Витрати з податку на прибуток
Резерви під відстрочені податкові активи створюються у сумі податкових активів, погашення яких не очікується в
звязку з невизначеністю щодо їх отримання.

Прибуток до оподаткування в бухгалтерському обліку
Податок на прибуток 18%
Вплив постійних різниць
Зміна резерву відстрочених податкових активів
Витрати з податку на прибуток за рік

30.06.2020
7 612
(1 370)
(131 995)

31.12.2019
189 646
(34 136)
(319 584)

(125 753)

(164 074)

Відстрочені податкові активи та зобов'язання
Визнані податкові активи та зобов'язання
Відстрочені податки на прибуток розраховуються за всіми тимчасовими різницями, які виникають між
балансовою вартістю активів і зобов'язань та їх податковою базою, використовуючи очікувану до застосування
податкову ставку в періоді, коли тимчасові різниці будуть використані.
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Нижче наведено зміни за поточний період:
Вплив тимчасових різниць на відстрочені
податкові активи

31.12.2019 Рух за період
11 450
1 001
10 697
(197)
4 030
4 075
55 335
(290)
129 938
(5 555)

Інша дебіторська заборгованість
Передоплати та кредиторська заборгованість
Основні засоби
Резерви
Податкові збитки минулих періодів
Резерв на переоцінку відстрочених податкових
активів
Всього відстрочений актив

211 450

Вплив тимчасових різниць на відстрочені
податкові зобов'язання

(966)

31.12.2019 Рух за період
(984)
(337)

Нематеріальні активи
Інша дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість з фінансового лізингу
Всього відстрочене зобов'язання
Нематеріальні активи
Інша дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість з фінансового лізингу
Всього відстрочене зобов'язання

30.06.2020
12 451
10 500
8 105
55 045
124 383

210 484

30.06.2020
(1 321)

(573 723)

(146 214)

(719 937)

(574 707)
(23)
(44 158)
(44 181)

(146 551)
(961)

(721 258)
(984)

(529 565)
(530 526)

(573 723)
(574 707)

Компанія не визнає відстрочений податковий актив в зв'язку з тим, що має податкові збитки за минулі
періоди та не має переконання, що отримає достатній оподатковуваний прибуток протягом наступного року,
який може бути зменшений на суму тимчасових різниць.
28. Резерви
Резерви за періоди, що закінчилися 30 червня 2020 року та 31 грудня 2019 року, були представлені наступним
чином:
Резерви під знецінення дебіторської заборгованності
1-ше
півріччя
2020

2019

Резерв сумнівної заборгованості з фінансового лізингу на початок періоду
Резерв по іншій сумнівній дебіторській заборгованості на початок періоду

(55 335)
-

(9 950)
-

Нарахування резерву дебіторської заборгованості з фінансового лізингу
Використання резерву дебіторської заборгованості з фінансового лізингу
Резерв сумнівної заборгованості з фінансового лізингу на кінець періоду
Резерв по іншій сумнівній дебіторській заборгованості на кінець періоду

(11 423)
11 713
(55 045)
-

(54 146)
8 761
(55 335)
-

Забезпечення та зобовязання

1-ше

Резерв відпусток на початок періоду
Забезпечення майбутніх витрат
Нарахування резерву відпусток
Нарахування резерву під майбутні витрати
Використання резерву відпусток
Використання резерву під майбутні витрати
Резерв відпусток на кінець періоду
Забезпечення майбутніх витрат на кінець періоду

(608)
(3 878)

177
2 641
(431)
(1 237)
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2019
(608)
(3 900)
22
(608)
(3 878)

29. Операційні ризики
Операційний ризик - це ризик, що виникає внаслідок системного збою, помилок персоналу, шахрайства чи
зовнішніх подій. Коли перестає функціонувати система контролю, операційні ризики можуть завдати шкоди
репутації, мати правові наслідки або призвести до фінансових збитків. Компанія не може усунути всі операційні
ризики, але за допомогою системи контролю і шляхом відстеження та відповідної реакції на потенційні ризики
Компанія може управляти такими ризиками. Система контролю передбачає ефективний розподіл обов'язків,
права доступу, процедури затвердження і звірки, навчання персоналу, а також процедури оцінки, включаючи
внутрішній аудит
i) Оподаткування
Українське комерційне законодавство і, зокрема, податкове законодавство, деколи дозволяє більше, ніж одне
тлумачення, і податкові органи впровадили практику вільного тлумачення податкових норм. Таким чином,
рівень ризиків є більш високим у порівнянні з тим, який зазвичай зустрічається в країнах з більш розвиненою
податковою системою. Хоча керівництво компанії вважає, що Компанія дотримується чинного податкового
законодавства, тлумачення одних і тих самих положень цього законодавства податковими органами може
відрізнятись від їх тлумачення керівництвом.
Податкові наслідки операцій для цілей оподаткування згідно із законодавством України часто визначаються
формою документування цих операцій та підходом до їх бухгалтерського обліку. Відповідно, компанія структурує
окремі операції, щоб скористатись перевагами такого визначення на основі форми з метою зниження загальної
ставки оподаткування. Керівництво компанії вважає, що така структуризація оподатковуваного прибутку та
валових витрат навряд чи призведе до додаткових податкових зобов'язань. Відповідно, у цій фінансовій звітності
резерв будь-якого потенційного податкового зобов'язання, що стосується цих операцій, не був визнаний.

ii) Судові процедури
На думку Керівництва компанії, наразі не існує жодних поточних судових справ або позовів, які можуть зчинити
суттєвий вплив на результати господарської діяльності та фінансову позицію Компанії і які не були б визнані або
розкриті у цій фінансовій звітності за МСФЗ.
iii) Умови, в яких працює Компанія
Економічна ситуація в Україні наприкінці року значно погіршилась, що пов'язано з фінансовою кризою в світі.
Також в економіці України досі спостерігаються особливості, характерні для ринкової економіки, що
зароджується. Ці особливості включають, окрім інших, наявність валюти, що не є вільно конвертованою за
межами країни, значні коливання обмінного курсу, обмежувальний контроль у валютній сфері та відносно
високу інфляцію. Положення податкового, валютного та митного законодавства України дозволяють різні
тлумачення та часто змінюються.
Перспективи майбутньої економічної стабільності в Україні залежать від ефективності економічних, фінансових
та монетарних заходів, яких вживає уряд, а також від змін у податковій, юридичній, регулятивній та політичній
сферах.
30. Управління ризиками
Основні фінансові зобов'язання Компанії включають кошти кредитних установ, залучені з метою фінансування
операційної діяльності Компанії. Основні фінансові активи Компанії включають грошові кошти та їх еквіваленти,
облігації внутрішньої державної позики, а також чисті інвестиції в лізинг
Компанії властивий кредитний ризик, ризик ліквідності, ринковий ризик, валютний ризик та операційний
ризик, а також ризик управління капіталом та іншими джерелами фінансування.
Компанія дотримується виваженої політики управління ризиками, основним принципом якої є оптимальне
співвідношення «ризик-прибутковість». Політика розроблена з метою отримання максимальних прибутків від
лізингових операцій шляхом мінімізації втрат та досягнення поточних і стратегічних цілей Компанії.
Процес контролю ризиків не включає такі бізнес-ризики, як зміни в навколишньому середовищі, технологіях та
галузі. Вони контролюються в процесі стратегічного планування Компанії.
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i) Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик фінансового збитку в разі невиконання контрагентом своїх договірних зобов'язань.
Компанії властивий кредитний ризик, що виникає переважно у зв'язку з операціями фінансового лізингу.
Компанії властивий кредитний ризик, який представляє собою ризик того, що контрагент не зможе повністю
погасити заборгованість у встановлений термін. Управління кредитним ризиком також включає в себе
регулярний моніторинг здатності контрагентів погасити заборгованість в повному обсязі у встановлений термін,
аналіз фінансового стану лізингоодержувачів і контроль стану переданих в лізинг об’єктів та обладнання.

Максимальна сума кредитного ризику дорівнює балансовій вартості фінансових активів, відображених у звіті про
фінансовий стан
Компанія встановила систему управління ризиками, включаючи процеси управління ризиками та внутрішню
систему кредитного рейтингу. Система управління кредитним ризиком передбачає регулярний моніторинг
здатності лізингоодержувачів сплачувати суми у встановлені терміни, аналіз фінансового стану
лізингоодержувачів, контроль стану лізингового обладнання, обмеження рівня кредитного ризику на одного
клієнта
Аналіз кредитного ризику на основі очікуваних кредитних збитків за чистими інвестиціями в лізинг,
торговельною та іншою дебіторською заборгованістю станом на 30 червня 2020 року представлено наступним
чином:
Період прострочення
Більше
Більше 60
Більше 90
Поточна
Всього:
30 днів
днів
днів
Коефіцієнт очікуваних збитків
1,36%
8,12%
98,16%
100,00%
Дебіторська заборгованість за
747 223
9 210
217
43 890
800 540
договорами лізингу
Інша поточна дебіторська
12 451
12 451
заборгованість
Резерв під очікувані кредитні збитки
10 194
748
213
43 890
55 045

Аналіз кредитного ризику на основі очікуваних кредитних збитків за чистими інвестиціями в лізинг,
торговельною та іншою дебіторською заборгованістю станом на 31 грудня 2019 року представлено наступним
чином:
Період прострочення
Більше
Більше 60
Більше 90
Поточна
Всього:
30 днів
днів
днів
Коефіцієнт очікуваних збитків
1,43%
7,66%
13,76%
100,00%
Дебіторська заборгованість за
договорами лізингу
593 697
6 018
7 582
45 345
652 642
Інша поточна дебіторська
11 448
11 448
заборгованість
Резерв під очікувані кредитні збитки
8 486
461
1 043
45 345
55 335
Забезпечення
Що стосується чистих інвестицій в лізинг, Компанія має право власності на лізингове майно протягом терміну
лізингу і може передати його лізингоодержувачу тільки в кінці терміну лізингу за умови успішного виконання
лізингоодержувачем всіх зобов'язань за договорами фінансового лізингу. Ризики, пов'язані з лізинговим майном,
такі як пошкодження, викликані різними причинами, крадіжки та інше, як правило, застраховані за умовами
договорів фінансового лізингу
ii) Ризик ліквідності та управління джерелами фінансування
Ризик ліквідності - це ризик того, що Компанія не зможе виконати свої зобов'язання по виплатах при настанні
терміну їх погашення у звичайних або непередбачених умовах. З метою обмеження цього ризику керівництво
Компанії забезпечило доступність джерел фінансування з боку банків, здійснює управління активами,
враховуючи ліквідність, і щоденний моніторинг майбутніх грошових потоків і ліквідності. Цей процес включає в
себе оцінку очікуваних грошових потоків і наявність високоякісного забезпечення, яке може бути використане
для отримання додаткового фінансування у разі необхідності.
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Компанія управляє своєю ліквідністю таким чином, щоб в кожному проміжку часу розрив ліквідності з
урахуванням запланованих операцій не перевищував певний внутрішній ліміт
Схильність Компанії до ризику ліквідності станом на 30 червня 2020 року представлена наступним чином:

Балансова
вартість
Запозичення від фінансових установ
Поточна кредиторська заборгованість
Інші поточні зобовязання
Всього:

Контракт
ні
грошові
потоки

Протягом
1 року

В період
від 1 до 5
років

В період
більше
5років

659 567
4 066
7 743

732 486
4 066
7 743

505 722
4 066
7 743

226 764
-

-

671 376

744 295

517 531

226 764

-

Схильність Компанії до ризику ліквідності станом на 31 грудня 2019 року представлена наступним чином:

Балансова
вартість
Запозичення від пов'язаних осіб
Поточна кредиторська заборгованість
Інші поточні зобовязання
Всього:

632 765
2 625
10 137
645 527

Контракт
ні
грошові
739 583
2 625
10 137
752 345

Протягом
1 року

В період
від 1 до 5
років

495 980
2 625
10 137
508 742

243 603
243 603

В період
більше 5
років
-

Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими
інструментами буде коливатися внаслідок змін в ринкових параметрах, таких, як процентні ставки та валютні
курси. За винятком валютних позицій, Компанія не має значних концентрацій ринкового ризику.

iiі) Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься внаслідок змін валютних
курсів. Компанія схильна до впливу коливань валютних курсів на її фінансовий стан та грошові потоки.
Компанія управляє валютним ризиком шляхом мінімізації лімітів відкритої валютної позиції.
Компанія здійснює свої операції в гривнях, доларах США та Євро. Діючі ринкові валютні курси іноземних валют
до гривні були наступними:

на 30 червня 2020 року
Середній курс за 1-е півріччя 2020 року
на 31 грудня 2019 року
Середній курс за 2019 рік

Євро
29,95
28,6

Долар США
26,6922
25,98

26,422
28,9405

23,6862
25,8564

Дебіторська заборгованість за договорами лізингу, кошти в кредитних установах, прострочена дебіторська
заборгованість по лізингу і грошові кошти, деноміновані в іноземних валютах, призводять до виникнення
валютного ризику.
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Згідно з визначенням МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», валютний ризик виникає у зв'язку
з тим, що фінансові інструменти деноміновані не в функціональній валюті і носять монетарний характер.
Відповідними змінними ризику є, як правило, не функціональні валюти, в яких деноміновані фінансові
інструменти Компанії.
Схильність Компанії до валютного ризику станом на 30 червня 2020 року представлена наступним чином
Євро
Грошові кошти на банківських рахунках в іноземній валюті
Дебіторська заборгованість за договорами лізингу
Запозичення від фінансових установ

218 106
(195 452)
22 654

Долар США
24 094
(14 014)
10 080

Схильність Компанії до валютного ризику станом на 31 грудня 2019 року представлена наступним чином
Євро
296
111 721
(101 584)
10 433

Грошові кошти на банківських рахунках в іноземній валюті
Дебіторська заборгованість за договорами лізингу
Запозичення від фінансових установ

Долар США
36 712
10 474
(12 137)
35 049

Девальвація української гривні по відношенню до Долара США та Євро станом на 30 червня 2020 року та на 31
грудня 2019 року призведе до зменшення прибутку до оподаткування Компанії як представлено в таблиці нижче:
Збільшення
валютного
курсу на
10%

Вплив на
прибуток до
оподаткува
ння

2020
Гривня/Євро
Гривня/Долар США

2 265
1 008

2 265
1 008
3 273

-

2019
Гривня/Євро
Гривня/Долар США

1 043
3 505

1 043
3 505
4 548

-

Вплип на
капітал

iv) Процентний ризик
Ризик зміни процентної ставки виникає внаслідок можливої зміни процентних ставок, що впливає на фінансову
звітність. Компанія залучає позикові кошти на основі процентних ставок, що встановлюються окремо для кожної
кредитної угоди з кожною з фінансових установ
Станом на 30 червня 2020 року та на 31 грудня 2019 року процентні фінансові інструменти Компанії
представлені наступним чином:
30.06.2020
659 567

Інструменти з фіксованою процентною ставкою

31.12.2019
632 765

Станом на 30 червня 2020 року та на 31 грудня 2019 року чутливість Компанії до зміни відсоткових ставок на
10% та вплив такої зміни на прибуток/(збиток) і капітал Компанії представлена наступним чином:

30.06.2020
9 528
(9 528)

10% збільшення
10% зменшення
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31.12.2019
12 943
(12 943)

іiv) Справедлива вартість фінансових інструментів
Нижче наведено порівняння балансової вартості та справедливої вартості в розрізі класів фінансових
інструментів Компанії, які не відображаються за справедливою вартістю у звіті про фінансовий стан. У таблиці
не вказано значення справедливої вартості нефінансових активів та нефінансових зобов'язань. Станом на 30
червня 2020 року на 31 грудня 2019 року балансова вартість фінансових інструментів і їх відповідна справедлива
вартість становили:
30 червня 2020 року
31 грудня 2019 року
Балансова
Справедлив
Балансова
Справедлив
вартість
а вартість
вартість
а вартість
Фінансові активи
Довгострокова дебіторська заборгованість
259 295
259 295
201 537
201 537
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
486 200
486 200
395 770
395 770
Інша поточна дебіторська заборгованість
12 451
12 451
11 448
11 448
Гроші та їх еквіваленти
2 946
2 946
57 347
57 347
Фінансові зобов'язання
Довгострокова частина кредитів банків
Поточна заборгованість за
довгостроковими зобов'язаннями
Поточна кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
Інші поточні зобов'язання

209 153

209 153

225 346

225 346

450 414

450 414

407 419

407 419

4 066
7 743

4 066
7 743

2 625
10 137

2 625
10 137

Нижче наведені методи та припущення, що використовувались при визначенні справедливої вартості тих
фінансових інструментів, які не відображаються в даній фінансовій звітності за справедливою вартістю.
Активи, справедлива вартість яких приблизно дорівнює їх балансовій вартості
У випадку фінансових активів та фінансових зобов’язань зі строком погашення за вимогою або тих, що мають
короткий строк погашення (менше трьох місяців), допускається, що їх справедлива вартість приблизно дорівнює
їх балансовій вартості.
Фінансові активи та фінансові зобов’язання, що обліковуються за амортизованою вартістю
Справедлива вартість коштів в кредитних установах, процентних позик, коштів кредитних установ та чистих
інвестицій в лізинг оцінюється шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків з використанням ставок, що
існують на даний момент по заборгованості з аналогічними умовами, кредитним ризиком та строком
погашення.
Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює
вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Первісна та подальша
оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю погашення
Компанія відносить зазначені фінансові активи та фінансові зобов'язання до Рівня 3 ієрархії справедливої
вартості. Протягом першого півріччя 2020 року та 2019 року Компанія не переносила фінансові активи або
зобов'язання між рівнями ієрархії справедливої вартості.

Управління капіталом
Компанія зареєстрована і діє у формі товариства з обмеженою відповідальністю згідно із законодавством
України. Капітал Компанії включає статутний капітал і нерозподілені прибутки. Компанія підтримує розмір свого
капіталу з метою виконання законодавчих вимог. Інвестиції в лізинг повністю профінансовані джерелами
кредитних установ та внесками Учасників.
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Поdаmковi рлlзuкtt

система оподатцлання в ykpaihi все ще перебувас на вiцносно
раннй стадil розвитlсу i харакгеризуеться
великою кiлькiстю податкь, частими змiнами, якi можугь проводитися
ретроспекгивно, неоднозначними
тJr}маченнями та непослiцовним застосранням на державному,
регiонiшьному та мiсцевому рЬнях.
З точкИ зору податкОвою законоДавства Уlgаihи, *о"тролюю"i ЬрганИ ,аютi перiод
до фьЪх рокЬ, пюб знову
звернутись до податкових декларацй дlя подальцою опIяry, ale в деяких випадкiах
даний TepMiH може буги
подовжено. Змiни В податковЙ системi Украlhи можугЬ мати зворотну сиJry та впливати
на ранiше поданi

Компанiею документи i перев фенi податков i дешарацfii,
Хоча керЬнИцтво Компанfiвважае, що Компанiя мае достатньо засобЬ дIя покриття податковихзобов'язань,
заснованиХ на своемУ розрliннi чинноЮ податковогО законодавства, icHye
ризик того, що податковi органи
Украrhи можугь зайняти iнпlу позицirо в|цносно спфних питань. IIд невизначенiсть обупловлюе iснування
у
Компанfiризику тою, пр можугь буги донарахованi податrgr, пенi та urграфи, якi можугь бри сlптевими.

Юраdачнi пumлння
У ходi звичайноi дiяльностi КомпанiЯ висц/пае стороною судових позовЬ i претензй. На
дlмrсу керЬництва
ймовфнi зобов'язання (при ix нашност), що виникають в
таких
позовЬ
або претензй не матимугь
результатi
iстотного негативного впливу на фiнансовий стан або
результати дiшrьностiКомпанfiв майбугньому.

iiiv) 3абезпечення
КомпанЙ надала частинУ транспортних засобЬ, що н€шежать Компанii та переданi за
договорами лiзинry та
майновi права за такимИ лiзинювимИ доюворами дIя виконання вiдносно наявних зобов'язань
за кредитними

доюворами. Станом на 30.06.2020 року справедIива BapTicTb транспортних засобЬ
переданихв якостiзабезпечення, становила

l

528 тис.грн.

Станом наЗ0,06.2020 року Компанiя не угри}ryваJIа забезпечень в буль-якй

та майнових

прав,

фрмi

iх)Сmр axoBi в id ulKo dyB ання

Bci автомобiпi що передаються Компанiею у рамках договорЬ лЬинry застрахованi страхових
,
у

компанiл<.

Таким чином, у разi втрати автомобiпя внаслiдок,ЩТП, крадiжки або понесення витрат на
ремонт автомобiпЬ
внаслiдок ,ЩТП, Компанiя отримус страхове в|цшко.щвання i MiHiMbye
ризик за можливими збитками.
страхування цивiпьнот вiдповiда.llьностi перед третiми особами дае змоry мiнiмЬувати
вiдповiцальностi

ризик

перед учасниками .ЩТП.

31. Подi'i пiсля дати балансу

} Вiдповiдно до засад, визначенихмсБО 10 щодо подiй пiсля дати ба.пансу, подfiщо потребують кориryвання
акгивЬ та зобов'язань Компанii- вiцсугнi

D

Компанiсю було прийнято рiшення про eMicb облiгацй,

а

саме здйснити емiсiю серед заздалейь

визначеною кола учасникЬ загальною кiпькiстю 300 000 (триста тисяч) шт. на заmJIьну номiнальну
BapTicTb З00
000 000,00 грн.(триста мiдьйонЬ гривень 00 копiйок) трьома серiяr,rи А, в, с по сто мiпьонЬ
гривень кожна.
Власний капiтал на даry прийняггя рiшення про eMiciro на23.09.2020р. скпадае l09 059 тис.
грн.
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