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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Райффайзен Лiзинг Аваль"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
34480657
4. Місцезнаходження
04073, Україна, м. Київ, проспект Московський, будинок 9, корпус 5, оф. 101
5. Міжміський код, телефон та факс
+380 (44) 590 24 90, +380 (44) 200 04 08
6. Електронна поштова адреса
nataliya.kalashnykova@rla.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

X

X

X

X

X
X
X

X

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим,
що товариство не одержувало лiцензiй.
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що емiтент не
приймав участi в створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада
корпоративного секретаря у емiтента вiдсутня.
Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не надається, тому
що акцiї не випускались.
Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента не надається, тому
що акцiї не випускались.
Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не надається, тому що ТОВ "Райффайзен Лiзинг
Аваль" не є акцiонерним товариством.
Iнформацiя про випуски акцiй емiтента не надається, тому що акцiї не випускались.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не
випускало iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало
похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що акцiї не
випускались та не викупались.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про стан корпоративного управлiння не надається, тому що ТОВ "Райффайзен
Лiзинг Аваль" не є акцiонерним товариством.

Рiчна фiнансова звiтнiсть за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не надається,
тому що емiтент складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi.
В Вiдомостях про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi Реєстрацiйний номер, серiя та номер,
дата видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, тому що
емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва), не надається тому що емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини
об'єкта) житлового будiвництва.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру
часток, паїв); Iнформацiя про дивiденди; Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких
користується емiтент; Опис бiзнесу; Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв; Текст аудиторського висновку (звiту) не надаються, тому що вiдповiдно до вимог
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв розкриття даної iнформацiї
не вимагається для пiдприємств якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв,
а також приватних (закритих) акцiонерних товариств, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите)
розмiщення цiнних паперiв дана iнформацiя не надається.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Райффайзен Лiзинг Аваль"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №649757
3. Дата проведення державної реєстрації
26.06.2006
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
180208526,75
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
68
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.91 - Фiнансовий лiзинг
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Емiтента є:- Загальнi збори учасникiв Товариства;- Наглядова
рада;- Рада директорiв.Органом контролю за органiзацiйною та фiнансово-господарською
дiяльнiстю Товариства є Ревiзiйна комiсiя. Загальнi збори учасникiв Товариства. Вищим
органом управлiння Товариства є Загальнi збори учасникiв. Вони складаються з Учасникiв
Товариства або призначених ними представникiв. Представники Учасникiв можуть бути
постiйними або призначеними на певний строк. Учасник вправi в будь-який час замiнити свого
представника у Загальних зборах учасникiв, сповiстивши про це iнших Учасникiв. Учасник
Товариства вправi передати свої повноваження на зборах iншому Учаснику або представниковi
iншого Учасника. Учасники мають кiлькiсть голосiв, пропорцiйну розмiру їх часток у
статутному капiталi. До виключної компетенцiї Загальних зборiв Учасникiв належать питання:1)
визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження його планiв i звiтiв про їх
виконання; 2) внесення змiн до Статуту Товариства, змiна розмiру його статутного капiталу; 3)
створення та вiдкликання виконавчого та iнших органiв Товариства; 4) визначення форм
контролю за дiяльнiстю виконавчого органу, створення та визначення повноважень вiдповiдних
контрольних органiв; 5) затвердження рiчних звiтiв та бухгалтерських балансiв, затвердження
звiтiв i висновкiв ревiзiйної комiсiї, розподiл прибутку, строку та порядку виплати частки
прибутку, визначення порядку покриття збиткiв Товариства; 6) вирiшення питання про
придбання Товариством частки Учасника; 7) виключення Учасника iз Товариства; 8) прийняття
рiшення про лiквiдацiю Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження
лiквiдацiйного балансу; 9) внесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi
посадових осiб органiв управлiння Товариства;10) встановлення розмiру, форми i порядку
внесення Учасниками додаткових вкладiв.Зазначенi питання, що належать до виключної
компетенцiї Загальних зборiв учасникiв не можуть бути переданi ними для вирiшення їх
виконавчому органу Товариства.Загальнi збори учасникiв також можуть розглядати та
вирiшувати будь-якi iншi питання органiзацiї та дiяльностi Товариства. Загальнi збори учасникiв
є повноважними, якщо на них присутнi Учасники або їхнi представники, якi у сукупностi
володiють бiльше нiж 60% голосiв.З питань зазначених в п. 1), 2), 7) рiшення вважається
прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що володiють в сукупностi бiльш як 50
вiдсотками загальної кiлькостi голосiв Учасникiв Товариства. З решти питань Рiшення
Загальних зборiв учасникiв приймаються простою бiльшiстю голосiв. Загальнi збори учасникiв

можуть скликатися в будь-який час i з будь-якою перiодичнiстю.Загальнi збори учасникiв
проводяться в загальному i позачерговому порядку. Загальний порядок є обов'язковими
протягом одного року i проводяться в кiнцi фiнансового року протягом 6 мiсяцiв, всi iншi збори
вважаються позачерговими Загальними зборами учасникiв. Загальнi збори учасникiв
скликаються Радою директорiв за наявностi обставин, зазначених в установчих документах та
внутрiшнiх документах Товариства, у разi неплатоспроможностi Товариства, у будь-якому
iншому випадку, якщо цього потребують iнтереси Товариства в цiлому, на вимогу Наглядової
ради, а також на вимогу Учасникiв, що володiють у сукупностi бiльш як 10 % голосiв.
Повiдомлення про скликання Загальних зборiв Учасникiв надсилається кожному Учасниковi
рекомендованим листом за 30 днiв до дати проведення Загальних зборiв учасникiв.
Повiдомлення про проведення Загальних зборiв учасникiв повинно мiстити зазначення порядку
денного, часу i мiсця проведення Загальних зборiв учасникiв. Коли Загальнi збори учасникiв не є
правомочними через вiдсутнiсть кворуму, можуть бути скликанi наступнi Загальнi збори
учасникiв.Учасник може вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасникiв, якщо вiн
його поставив за 25 днiв до початку Загальних зборiв учасникiв.Питання, невнесенi належним
чином до порядку денного, можуть розглядатися Загальними зборами учасникiв лише за
одностайної згоди Учасникiв.Учасники Загальних зборiв учасникiв реєструються з зазначенням
кiлькостi голосiв, яку має кожен Учасник.Рiшення Загальних зборiв учасникiв фiксуються
протоколом Загальних зборiв учасникiв. В протоколi зазначаються дата й мiсце проведення
Загальних зборiв учасникiв, порядок денний, кiлькiсть голосiв, що беруть участь в голосуваннi,
вiдомостi щодо наявностi кворуму, змiст виступiв, прийнятi рiшення i результати голосування.
Протоколи пiдписуються всiма Учасниками, що брали участь в Загальних зборах учасникiв.У
Товариствi допускається прийняття Учасниками рiшень шляхом їх опитування. В цьому
випадку кожному Учаснику надсилається проект рiшення, а Учасник, в свою чергу, повинен
повiдомити про його затвердження або вiдхилення в 10-денний строк. Рiшення вважається
прийнятим, якщо за нього проголосують Учасники, що в сукупностi володiють бiльш як 60 %
всiх голосiв. Про результати голосування кожен з Учасникiв повинен бути невiдкладно
повiдомлений.Рiшення Загальних зборiв учасникiв мають вищу юридичну силу по вiдношенню
до рiшень iнших органiв управлiння Товариства, прийнятих з тих же або сумiжних питань, i є
обов'язковими для всiх iнших органiв Товариства.Наглядова рада. В Товариствi за рiшенням
Загальних зборiв учасникiв з числа Учасникiв, або їх представникiв створюється Наглядова рада
(Спостережна рада) Товариства, яка представляє iнтереси Учасникiв у перiод мiж проведенням
Загальних зборiв учасникiв i контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу управлiння
Товариства. Наглядова рада Товариства у своїй дiяльностi керується Положенням "Про
Наглядову раду", Статутом та чинним законодавством. Наглядова рада Товариства обирається
Загальними зборами учасникiв Товариства у складi 4 (чотирьох) осiб: Голови та трьох членiв
Наглядової ради. Будь-який член Наглядової ради обирається на термiн, не бiльше 4 рокiв та
може бути переобраним. Будь-який член Наглядової ради може бути звiльнений з займаної
посади за рiшенням Загальних зборiв учасникiв, або за власним бажанням. Збори Наглядової
ради скликаються Головою Наглядової ради, а у разi його вiдсутностi, його заступником, не
менше нiж три рази на рiк. Додатковi збори Наглядової ради можуть скликатися на запит будьякого члена Наглядової ради iз зазначенням цiлi проведення таких зборiв. Повiдомлення щодо
проведення зборiв Наглядової ради надсилаються зареєстрованою поштою або факсом, iз
зазначенням порядку денного. Такi повiдомлення надсилаються не пiзнiше нiж за 14 дiб до дати
проведення зборiв. У надзвичайних випадках перiод повiдомлення може бути менш нiж за 14
дiб. Рiшення Наглядової ради можуть також прийматися письмово (факсом, телеграмами,
електронною поштою, або будь-якими iншими способами комунiкацiї) за умови, що всi члени
Наглядової ради пiдтвердили своє погодження щодо використання такої форми прийняття
рiшень.Заступник голови Наглядової ради обирається Наглядовою радою серед її членiв
простою бiльшiстю голосiв. Мiнiмальний кворум Наглядової ради складає три члени. Будь-який
член може бути представлений заступником. Постанови Наглядової ради повиннi прийматися

вiдкритим голосуванням всiх членiв Наглядової ради, що приймають участь у
голосуваннi.Наглядова рада проводить нагляд за всiєю дiяльнiстю Товариства. Вона контролює
виконання Статуту та будь-яких iнших вiдповiдних правових документiв, якi пiдлягають
виконанню пiдроздiлами компанiї. Наглядова рада проводить iнспекцiю рахункiв компанiї,
фiнансової та загальної документацiї. Наглядова рада проводитиме перегляд рiчних фiнансових
звiтiв на предмет їх вiдповiдностi з рахунками та записами компанiї, а також з реальними
фактами; вона також переглядає бiзнес-звiти, а також пропозицiї, що надаються Радою
директорiв для подальшого надання таких фiнансових звiтiв та бiзнес звiтiв i пропозицiй на
Загальнi збори учасникiв.Наглядова рада може приймати власнi внутрiшнi положення щодо
шляхiв виконання своїх завдань та здiйснення своє дiяльностi.Загальнi завдання Наглядової
ради: - вирiшення в перiод мiж проведенням Загальних зборiв учасникiв усiх важливих питань
дiяльностi Товариства;- визначення заходiв щодо реалiзацiї рiшень Загальних зборiв учасникiв;внесення на розгляд Загальних зборiв учасникiв пропозицiй, що стосуються внесення змiн до
Статуту Товариства.- вирiшення питань, якi передбаченi Статутом та внутрiшнiми документами
Товариства. Виконання всiх рiшень, якi належать до компетенцiї Наглядової ради, здiйснює
Рада директорiв за попереднiм дозволом Наглядової ради. Робота Наглядової ради проводиться
у формi засiдань або письмових опитувань. Рiшення Наглядової ради з усiх питань приймаються
простою бiльшiстю голосiв.Рiшення Наглядової ради є обов'язковим для Ради директорiв та
Ревiзiйної комiсiї Товариства. Члени Наглядової ради Товариства не можуть бути членами
Ревiзiйної комiсiї або виконавчого органу управлiння Товариства. Виконавчий орган управлiння
Товариством Дирекцiя (надалi та за текстом - "Рада директорiв"). Для керiвництва поточною
дiяльнiстю Товариства, рiшенням Загальних зборiв учасникiв, утворюється виконавчий орган
управлiння Товариством у складi двох або бiльше членiв, на певний термiн, який визначається
Загальними зборами учасникiв. Виконавчим органом Товариства вважається Дирекцiя (Рада
директорiв) очолювана Генеральним директором. Компетенцiя Ради директорiв та Генерального
директора визначається Статутом, Положенням "Про Раду директорiв", внутрiшнiми
документами Товариства та чинним законодавством. Генеральний директор призначається i
звiльняється з посади Загальними зборами учасникiв (за опитуванням Учасникiв) i вважається
членом Ради директорiв. Генеральний директор обiймає свою посаду виключно за строковим
трудовим контрактом. Дострокове звiльнення Генерального директора з посади можливе лише
за рiшенням Загальних зборiв учасникiв Товариства у випадках визначених законодавством,
Статутом та контрактом.Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам учасникiв та
Наглядовiй радi Товариства i органiзовує виконання їх завдань. Генеральний директор несе
персональну вiдповiдальнiсть за виконання доручених йому завдань, розподiляє обов'язки мiж
заступниками Генерального директора i керiвниками структурних пiдроздiлiв Товариства. До
компетенцiї Ради директорiв належить:а) здiйснення керiвництва поточною дiяльнiстю
Товариства;б) визначення порядку створення, формування i використання фондiв Товариства;в)
подання Загальним зборами учасникiв рiчного звiту про дiяльнiсть Товариства та його
планiв;г)укладення цивiльно-правових угод вiд iменi Товариства в межах компетенцiї,
передбаченої Статутом;д) виконання iнших функцiй, необхiдних для забезпечення нормальної
роботи та дiяльностi Товариства. Робота Ради директорiв проводиться у формi засiдань або
письмових опитувань. Рiшення Ради директорiв з усiх питань приймаються простою бiльшiстю
голосiв.Свої рiшення Рада директорiв оформлює протоколом, який пiдписується всiма членами
Ради директорiв. Генеральний директор:а) скликає засiдання Ради директорiв;б) головує на
засiданнi Ради директорiв;в) органiзує ведення протоколiв засiдань Ради директорiв;г)
розподiляє обов'язки мiж членами Ради директорiв;д) керує адмiнiстрацiєю Товариства;е) без
доручення представляє Товариство в стосунках з будь-якими українськими та iноземними
юридичними та фiзичними особами;є) укладає цивiльно-правовi угоди вiд iменi Товариства в
межах компетенцiї, передбаченої Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, за умови
одночасного пiдписання таких угод iншими членами Ради Директорiв;ж) приймає i звiльняє
працiвникiв Товариства, заохочує їх i накладає дисциплiнарнi стягнення;з) видає накази,

довiреностi, iнструкцiї та iншi акти з питань, що входять до його компетенцiї;и) виконує iншi
функцiї, необхiднi для забезпечення органiзацiї роботи та дiяльностi Товариства, якщо вони не
належать до компетенцiї Загальних зборiв учасникiв, Наглядової ради та Ради
директорiв.Генеральний директор у своїй дiяльностi керується Статутом, Положеннями "Про
Наглядову раду", "Про Раду директорiв", внутрiшнiми документами Товариства та чинним
законодавством. Компетенцiя Ради директорiв та Генерального директора може бути тимчасово
обмежена рiшенням Загальних зборiв учасникiв або Наглядової ради без внесення змiн до
Статуту. Ревiзiйна комiсiя. Контроль за органiзацiйною та фiнансово-господарською дiяльнiстю
виконавчого органу управлiння Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, яка обирається
Загальними зборами учасникiв з числа Учасникiв або їх представникiв. Ревiзiйна комiсiя
обирається у складi 3 (трьох) чоловiк, - Голови та двох членiв комiсiї, строком на 2 (два) роки.
Весь склад Ревiзiйної комiсiї або окремi її члени можуть бути переобранi достроково.Членами
Ревiзiйної комiсiї не можуть бути члени Ради директорiв та iншi посадовi особи
Товариства.Перевiрка дiяльностi Товариства провадиться Ревiзiйною комiсiєю не рiдше одного
разу на рiк:- за дорученням Загальних зборiв;- за власною iнiцiативою;- на вимогу Учасникiв
Товариства;- на вимогу Наглядової ради Товариства. Ревiзiйна комiсiя доповiдає результати
проведених нею перевiрок вищому органу Товариства. Ревiзiйна комiсiя має право ставити
питання про скликання позачергових Загальних зборiв учасникiв, якщо виникла загроза
суттєвим iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.
Ревiзiйна комiсiя має право вимагати вiд посадових осiб i працiвникiв Товариства надання будьяких необхiдних матерiалiв, бухгалтерських та iнших документiв, а також особистих
пояснень.Ревiзiйна комiсiя може залучати до своєї роботи необхiдних фахiвцiв. Витрати,
пов'язанi з залученням до роботи комiсiї фахiвцiв, несе Товариство. Ревiзiйна комiсiя робить
висновки стосовно рiчних фiнансових звiтiв Товариства. Без заслуховування висновкiв
Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори учасникiв не мають права затверджувати баланс Товариства.
Результати перевiрок Ревiзiйної комiсiї оформлюються звiтами або висновками, що
пiдписуються всiма членами комiсiї. У випадку наявностi у когось з членiв комiсiї окремої
думки з описаних питань, така думка викладається окремо i додається до самого звiту.Для
здiйснення контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства згiдно з рiшенням його Загальних
зборiв учасникiв, а також в iнших випадках, встановлених Статутом i законом, може
призначатися аудиторська перевiрка. Порядок проведення аудиторських перевiрок дiяльностi та
звiтностi Товариства встановлюється Статутом Товариства, внутрiшнiми документами
Товариства i законом. На вимогу будь-кого з Учасникiв Товариства може бути проведено
аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi Товариства iз залученням професiйного
аудитора, не пов'язаного майновими iнтересами з Товариством чи з його Учасниками. Витрати,
пов'язанi з проведенням такої перевiрки, покладаються на Учасника, на вимогу якого
проводиться аудиторська перевiрка, якщо iнше не встановлено Статутом Товариства. Публiчна
звiтнiсть Товариства про результати його дiяльностi не вимагається, крiм випадкiв,
встановлених законом.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) Поточний рахунок
26008439273
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку

380805
6) Поточний рахунок
26008439273
15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства

1
Moody's Investors Service Inc.

Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)
2
міжнародне
рейтингове
агентство

Дата визначення
або поновлення
рейтингової оцінки
емітента або
цінних паперів
емітента
3
Визначення
рейтингової оцінки
емітента 08.04.2014

Рівень кредитного
рейтингу емітента
або цінних паперів
емітента
4
B3.ua довгострок.рейтинг

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Генеральний директор, Член Ради Директорiв
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Спихальський Михаль Войцех
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1975
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль", Комерцiйний директор, в.о. Генерального директора
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
22.08.2014, обрано до 31.12.2016
9) Опис
Як член Ради директорiв має наступнi повноваження та обов'язки:
а) здiйснення керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства;
б) визначення порядку створення, формування i використання фондiв Товариства;
в) подання Загальним зборами учасникiв рiчного звiту про дiяльнiсть Товариства та його планiв;
г) виконання iнших функцiй, необхiдних для забезпечення нормальної роботи та дiяльностi
Товариства згiдно з Статутом Товариства.
Робота Ради директорiв проводиться у формi засiдань або письмових опитувань.
Рiшення Ради директорiв з усiх питань приймаються простою бiльшiстю голосiв.
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме:
19.08.2014р.
загальними
зборами
учасникiв
Товариства
з
обмеженою
вiдповiдальнiстю"Райффайзен Лiзинг Аваль" (протокол №57 вiд 19.08.2014р.) було прийнято
рiшення про припинення 21.08.2014р. повноважень Михаля Войцеха Спихальського на посадi
Генерального директора у зв'язку iз закiнченням 21 серпня 2014 року попереднього строку, на
який його було призначено.
19.08.2014р.
загальними
зборами
учасникiв
Товариства
з
обмеженою

вiдповiдальнiстю"Райффайзен Лiзинг Аваль" (протокол №57 вiд 19.08.2014р.) було прийнято
рiшення про призначення Михаля Войцеха Спихальського на посаду Генерального директора з
22.08.2014р. до 31 грудня 2016р. включно.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 15 рокiв.
Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв:
в.о. Генерального директора, Генеральний директор.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
Комерцiйний директор, Член Ради Директорiв
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiцура Ольга Iванiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1981
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник управлiння розвитку корпоративного бiзнесу АТ "Райффайзен Банк Аваль"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
04.02.2013, обрано до переобрання
9) Опис
Як член Ради директорiв має наступнi повноваження та обов'язки:
а) здiйснення керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства;
б) визначення порядку створення, формування i використання фондiв Товариства;
в) подання Загальним зборами учасникiв рiчного звiту про дiяльнiсть Товариства та його планiв;
г) виконання iнших функцiй, необхiдних для забезпечення нормальної роботи та дiяльностi
Товариства згiдно з Статутом Товариства.
Робота Ради директорiв проводиться у формi засiдань або письмових опитувань.
Рiшення Ради директорiв з усiх питань приймаються простою бiльшiстю голосiв.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не має.
Загальний стаж роботи 12 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: Начальник
управлiння розвитку корпоративного бiзнесу АТ "Райффайзен Банк Аваль", Начальник вiддiлу
факторингового бiзнесу АТ "Райффайзен Банк Аваль". Згоди на розкриття паспортних даних не
надано.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горбачев Вiктор Михайлович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1960
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
АТ "Райффайзенбанк Україна", Заступник Голови Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
17.10.2011, обрано до 16.10.2015
9) Опис
Повноваження та обов'язки: як Член Наглядової Ради є вiдповiдальним за виконання
функцiй Наглядової ради.
Наглядова рада проводить нагляд за всiєю дiяльнiстю Товариства. Вона контролює виконання
статуту та будь-яких iнших вiдповiдних правових документiв, якi пiдлягають виконанню
пiдроздiлами Товариства. Наглядова рада проводить iнспекцiю рахункiв Товариства, фiнансової
та загальної документацiї. Наглядова рада проводитиме перегляд рiчних фiнансових звiтiв на
предмет їх вiдповiдностi з рахунками та записами Товариства, а також з реальними фактами;
вона також переглядає бiзнес-звiти, а також пропозицiї, що надаються Радою директорiв для
подальшого надання таких фiнансових звiтiв та бiзнес звiтiв i пропозицiй на загальнi збори
учасникiв.
Як Член Наглядової Ради є вiдповiдальним за виконання загальних завдань Наглядової ради:
вирiшення в перiод мiж проведенням Загальних зборiв учасникiв усiх важливих питань
дiяльностi Товариств; визначення заходiв щодо реалiзацiї рiшень Зборiв учасникiв; внесення на
розгляд Зборами учасникiв пропозицiй, що стосуються внесення змiн до Статуту Товариства;
вирiшення питань, якi передбаченi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не має.
Загальний стаж роботи 20 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: заступник Голови
Правлiння - директор кредитного департаменту, заступник Голови Правлiння.
Одночасно обiймає посаду Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль", за адресою:
Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

1) Посада
Голова Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лавренчук Володимир Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1957
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)

32
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
15.05.2014, обрано до 31.12.2015
9) Опис
Повноваження та обов'язки: як Член Наглядової Ради є вiдповiдальним за виконання
функцiй Наглядової ради.
Наглядова рада проводить нагляд за всiєю дiяльнiстю Товариства. Вона контролює виконання
статуту та будь-яких iнших вiдповiдних правових документiв, якi пiдлягають виконанню
пiдроздiлами Товариства. Наглядова рада проводить iнспекцiю рахункiв Товариства, фiнансової
та загальної документацiї. Наглядова рада проводитиме перегляд рiчних фiнансових звiтiв на
предмет їх вiдповiдностi з рахунками та записами Товариства, а також з реальними фактами;
вона також переглядає бiзнес-звiти, а також пропозицiї, що надаються Радою директорiв для
подальшого надання таких фiнансових звiтiв та бiзнес звiтiв i пропозицiй на загальнi збори
учасникiв.
Як Член Наглядової Ради є вiдповiдальним за виконання загальних завдань Наглядової ради:
вирiшення в перiод мiж проведенням Загальних зборiв учасникiв усiх важливих питань
дiяльностi Товариств; визначення заходiв щодо реалiзацiї рiшень Зборiв учасникiв; внесення на
розгляд Зборами учасникiв пропозицiй, що стосуються внесення змiн до Статуту Товариства;
вирiшення питань, якi передбаченi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
В звiтному перiодi на посадi вiдбулись змiни, а саме:
12.03.2014р. загальними зборами учасникiв ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль" (протокол № 52 вiд
12.03.2014р.) було прийнято рiшення про виключення Iлiява Артура Борисовича зi складу членiв
Наглядової ради Товариства.
12.03.2014р. загальними зборами учасникiв ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль" (протокол № 52 вiд
12.03.2014р.) прийнято рiшення обрати Лавренчука Володимира Миколайовича Членом
Наглядової ради Товариства до 31 грудня 2015р.
15.05.2014р. на засiданнi Наглядової ради, Головою Наглядової ради було обрано Лавренчука
В.М., замiсть Горбачева В. М.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не має.
Загальний стаж роботи 32 рокiв.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: Голова правлiння..
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дiтер Шайдль
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1967
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Комерцiйний директор - Raiffeisen Leasing GmbH, Vienna
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
16.07.2013, обрано до 15.07.2017
9) Опис
Повноваження та обов'язки: як Член Наглядової Ради є вiдповiдальним за виконання
функцiй Наглядової ради.
Наглядова рада проводить нагляд за всiєю дiяльнiстю Товариства. Вона контролює виконання
статуту та будь-яких iнших вiдповiдних правових документiв, якi пiдлягають виконанню
пiдроздiлами Товариства. Наглядова рада проводить iнспекцiю рахункiв Товариства, фiнансової
та загальної документацiї. Наглядова рада проводитиме перегляд рiчних фiнансових звiтiв на
предмет їх вiдповiдностi з рахунками та записами Товариства, а також з реальними фактами;
вона також переглядає бiзнес-звiти, а також пропозицiї, що надаються Радою директорiв для
подальшого надання таких фiнансових звiтiв та бiзнес звiтiв i пропозицiй на загальнi збори
учасникiв.
Як Член Наглядової Ради є вiдповiдальним за виконання загальних завдань Наглядової ради:
вирiшення в перiод мiж проведенням Загальних зборiв учасникiв усiх важливих питань
дiяльностi Товариств; визначення заходiв щодо реалiзацiї рiшень Зборiв учасникiв; внесення на
розгляд Зборами учасникiв пропозицiй, що стосуються внесення змiн до Статуту Товариства;
вирiшення питань, якi передбаченi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не має.
Загальний стаж роботи 16 рокiв.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: керiвник по роботi
з крупними клiєнтами, комерцiйний директор.
Одночасно обiймає посаду Директора ТОВ "Райффайзен Лiзинг Iнтернацiональ", за адресою Am
Stadtpark 9, 1030 Wien.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

1) Посада
Член Наглядової Ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гурiна Наталiя Олександрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1977
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
АТ "Райффайзен Банк Аваль", заступник Голови Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
27.02.2012, обрано до 26.02.2016
9) Опис
Повноваження та обов'язки: як Член Наглядової Ради є вiдповiдальним за виконання
функцiй Наглядової ради.
Наглядова рада проводить нагляд за всiєю дiяльнiстю Товариства. Вона контролює виконання
статуту та будь-яких iнших вiдповiдних правових документiв, якi пiдлягають виконанню

пiдроздiлами Товариства. Наглядова рада проводить iнспекцiю рахункiв Товариства, фiнансової
та загальної документацiї. Наглядова рада проводитиме перегляд рiчних фiнансових звiтiв на
предмет їх вiдповiдностi з рахунками та записами Товариства, а також з реальними фактами;
вона також переглядає бiзнес-звiти, а також пропозицiї, що надаються Радою директорiв для
подальшого надання таких фiнансових звiтiв та бiзнес звiтiв i пропозицiй на загальнi збори
учасникiв.
Як Член Наглядової Ради є вiдповiдальним за виконання загальних завдань Наглядової ради:
вирiшення в перiод мiж проведенням Загальних зборiв учасникiв усiх важливих питань
дiяльностi Товариств; визначення заходiв щодо реалiзацiї рiшень Зборiв учасникiв; внесення на
розгляд Зборами учасникiв пропозицiй, що стосуються внесення змiн до Статуту Товариства;
вирiшення питань, якi передбаченi Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не має.
Загальний стаж роботи 20 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: заступник
Головного ризик-менеджера-директор департаменту корпоративних ризикiв, заступник Голови
Правлiння.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Александрова Олена Вiкторiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1978
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль", головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
27.06.2008, обрано безстроково
9) Опис
Як Головний бухгалтер ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль" має наступнi повноваження та
обов'язки:
1. Здiйснює органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi.
2. Формує вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк облiкову полiтику виходячи iз
структури й особливостей дiяльностi Товариства.
3. Органiзує облiк майна, зобов'язань i господарських операцiй, придбаних основних засобiв,
товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського
облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат Товариства.
4. Забезпечує законнiсть, своєчаснiсть i правильнiсть оформлення документiв.
5. Здiйснює контроль за дотриманням порядку оформлення первинних i бухгалтерських
документiв, розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, проведенням
iнвентаризацiй основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей i коштiв, перевiрок органiзацiї

бухгалтерського облiку i звiтностi.
6. Веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни,
кошторисiв адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з рахункiв
бухгалтерського облiку нестач, дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження
бухгалтерських документiв, оформлення i здачi їх у встановленому порядку в архiв.
7. Забезпечує складання балансу й оперативних зведених звiтiв про доходи i витрати коштiв, про
використання бюджету, iншої бухгалтерської i статистичної звiтностi, подання їх у
встановленому порядку у вiдповiднi органи.
8. Керує працiвниками бухгалтерiї.
9. Виконання iнших функцiй, необхiдних для забезпечення нормальної роботи та дiяльностi
Товариства визначенi згiдно з вiдповiдною посадовою iнструкцiєю, яка затверджена
Генеральним директором Товариства.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не має.
Загальний стаж роботи 19 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: в.о. головного
бухгалтера, головний бухгалтер.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мурзiна Тетяна Олександрiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1986
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
10
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", головний експерт вiддiлу iнвестування
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
26.04.2013, обрано до 25.04.2015
9) Опис
Повноваження та обов'язки:
1) проводити перевiрки органiзацiйної та фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого
органу управлiння Товариства;
2) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх загальним зборам,
наглядовiй радi та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
3) доповiдати загальним зборам та наглядовiй радi Товариства про результати проведених
перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
4) негайно iнформувати наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд
час перевiрок;
5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за
виконанням пропозицiй ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
6) вимагати скликання позачергових загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим

iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не має.
Загальний стаж роботи 10 рокiв.
Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: помiчник
Заступника Голови Правлiння, головний експерт вiддiлу iнвестування, начальник вiддiлу
iнвестування.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сваровська Наталiя Миколаївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1977
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль", фiнансовий контролер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
26.04.2013, обрано до 25.04.2015
9) Опис
Повноваження та обов'язки:
1) проводити перевiрки органiзацiйної та фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого
органу управлiння Товариства;
2) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх загальним зборам,
наглядовiй радi та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
3) доповiдати загальним зборам та наглядовiй радi Товариства про результати проведених
перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
4) негайно iнформувати наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд
час перевiрок;
5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за
виконанням пропозицiй ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
6) вимагати скликання позачергових загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим
iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не має.
Загальний стаж роботи 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi обiймала особа протягом
останнiх п"яти рокiв: фiнансовий контролер, заступник начальника вiддiлу фiнансового
контролiнгу та казначейства.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Воробйова Любов Миколаївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
-- 4) Рік народження
1957
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
27
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
АКБ "Райффайзен Банк Україна", член Правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
26.04.2013, обрано до 25.04.2015
9) Опис
Повноваження та обов'язки:
1) проводити перевiрки органiзацiйної та фiнансово-господарської дiяльностi виконавчого
органу управлiння Товариства;
2) своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх загальним зборам,
наглядовiй радi та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;
3) доповiдати загальним зборам та наглядовiй радi Товариства про результати проведених
перевiрок та виявленi недолiки i порушення;
4) негайно iнформувати наглядову раду про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд
час перевiрок;
5) здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за
виконанням пропозицiй ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення;
6) вимагати скликання позачергових загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим
iнтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи не має.
Загальний стаж роботи 27 рокiв.
Перелiк попереднiх посад , якi обiймала особа протягом останнiх п"яти рокiв: керуючий фiлiї
банку, член Правлiння банку.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

X. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
1
25.09.2013

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
182/2/2013

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск
3
Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
у випуску
(шт.)

4
1 000

5
150 000

Форма
існування
та форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Процентна
ставка за
облігаціями
(у відсотках)

Термін
виплати
проценті
в

6
Бездокуме
нтарні
іменні

7
150 000 000

8
16

9
початок
25.09.201
3,
закiнченн
я
28.09.201
6

Сума
виплачених
процентів
за звітний
період (грн)
10
0

Дата
погашення
облігацій
11
28.09.2016

Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу.
Власниками облiгацiй можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, резиденти та нерезиденти України.
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась.
Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента не було.
Мета емiсiї Метою емiсiї облiгацiй є залучення коштiв. Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй у повному обсязi - 150 000 000 (сто
п'ятдесят мiльйонiв) гривень 00 (нуль) копiйок, що складає 100% запланованого обсягу емiсiї, будуть спрямованi на придбання
предметiв лiзингу, з наступним наданням їх у лiзинг клiєнтам ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль" - юридичним та фiзичним особам.
Залученi кошти за напрямком використання планується використати в повному обсязi на придбання лiзингу таких видiв предметiв лiзингу як,
медичне обладнання, полiграфiчне обладнання, телекомунiкацiйне обладнання та обладнання з iнформацiйних технологiй, комп'ютерну i офiсну
технiку, обладнання для обробки матерiалiв, фасувальне та пакувальне обладнання, iнше обладнання виробничого призначення, новi
та використанi автомобiлi, легкi та важкi вантажiвки, трейлери, вилочний навантажувач, сiльськогосподарська технiка, будiвельна технiка, iншi
транспортнi засоби на колесах та iнший транспорт.
Спосiб розмiщення: закрите (приватне) розмiщення iменних вiдсоткових звичайних (незабезпечених) облiгацiй серiї В.
Ставка на перший та другий вiдсотковий перiод - 16% рiчних у гривнi. Ставка на решту вiдсоткових перiодiв встановлюватиметься окремо.
Викуп облiгацiй емiтентом - кожнi 365 днiв вiд дати початку обiгу облiгацiй (рiчна оферта). Тривалiсть вiдсоткового перiоду - 182 днi.
Дострокового погашення передбачено проспектом емiсiї.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
944
918
0
0
203
94
684
787
57
37
0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
944
918
0
0
203
94
684
787
57
37
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
944
918
0
0
944
918
Термiни та умови користування основними засобами (за основними
групами):
- група 1 (рах. 100) - 240 мiсяцiв;
- група 3 (рах. 103) - 240 мiсяцiв;
- група 4 (рах. 104) - 24 - 120 мiсяцiв;
- група 5 (рах. 105) - 60 мiсяцiв;
- група 6 (рах. 106) - 48 - 60 мiсяцiв;
- група 9 (рах. 109) - 144 мiсяцi.
Первiсна вартiсть основних засобiв: 2 607 тис.грн.
Ступiнь їх зносу: 64,79%.
Ступiнь їх використання: 87%.
Сума нарахованого зносу: 1 689 тис.грн.
Додатково пiвiдоляємо, що станом на 31.12.2014р. залишкова вартiсть
iнвестицiйної нерухомостi становить 16 964 тис.грн.
Залишкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi облiковується в окремiй
статтi Балансу (Форма №1), а саме в статтi 1015 "Iнвестицiйна
нерухомiсть" стобчик 4 "На кiнець звiтного перiоду".
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.
Обмежень на використання майна Товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
-400 498
45 027
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
180 209
180 209
Скоригований статутний капітал
180 209
180 209
(тис.грн)
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
Опис
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Балансу (Звiту про фiнансовий стан)
згiдно Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1"Загальнi вимоги
до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.02.13
N 73. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи =

Висновок

Необоротнi активи + Оборотнi активи + Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та
групи вибуття - Довгостроковi зобов'язання i забезпечення - Поточнi зобов'язання i
забезпечення - зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для
продажу, та груп вибуття.
Вартiсть чистих активiв Товариства не вiдповiдає вимогам законодавства, а саме частинi
четвертiй статтi 144 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Raiffeisen Bank International AG
Raiffeisen Bank International AG
Raiffeisen Bank International AG
Raiffeisen Bank International AG
Raiffeisen Bank International AG
Raiffeisen Bank International AG
Райффайзен Банк Аваль
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
3 216 233

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

29.03.2007
28.08.2007
13.02.2008
03.07.2008
03.07.2008
01.11.2007
24.11.2008
X

196 231
143 504
315 371
1 576 856
709 585
157 686
117 000
0

3,83
3,38
2,97
3,68
3,13
2,77
18
X

30.09.2016
30.12.2015
31.03.2016
31.12.2015
30.12.2015
28.02.2016
16.12.2016
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
26 838
X
X
X
3 243 071
X
X
Всi суми в валютi переведенi в гривневий еквiвалент за курсом
НБУ на 31.12.2014 р. (євро/грн. - 19,232908, дол.США/грн. 15,768556).
Товариство не має зобов'язань за цiнними паперами,
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, податкових
зобов"язань, фiнансової допомоги на зворотнiй основi.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

1
12.03.2014
19.08.2014
29.08.2014

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
12.03.2014
20.08.2014
01.09.2014

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю Аудиторська
аудитора - фізичної особи - підприємця)
фiрма "АПiК-Аудит"
31840760
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
Україна 04080, м. Київ, вул.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Нижньоюркiвська, 47
аудитора
2874, 23.04.2002
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
2014
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
безумовно-позитивна
Думка аудитора

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Райффайзен Лiзинг Аваль"
м.Київ, Оболонський р-н

Дата

КОДИ
01.01.2015

за ЄДРПОУ

34480657

8038000000
Територія
за КОАТУУ
ОрганізаційноТовариство з обмеженою відповідальністю
240
за КОПФГ
правова форма
господарювання
Вид економічної
Фінансовий лізинг
64.91
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 68
Адреса, телефон: 04073 м. Київ, проспект Московський, будинок 9, корпус 5, оф. 101, +380 (44) 590 24
90
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
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

2

На початок
звітного
періоду
3

Код за ДКУД
На кінець
звітного
періоду
4

1801001
На дату
переходу на
МСФЗ
5

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

5 170
9 367
( 4 197 )
0
944
2 413
( 1 469 )
17 722
18 021
( 299 )
0
0
(0)

5 762
10 943
( 5 181 )
0
918
2 607
( 1 689 )
16 964
18 168
( 1 204 )
0
0
(0)

5 214
8 537
( 3 323 )
0
19 140
20 349
( 1 209 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
1 001 098
16 037
0
0

0
1 780 753
0
0
0

0
834 779
64 752
0
0

1065

0

0

0

1090

0

0

0

Код
рядка

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
з нарахованих доходів
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
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття
Баланс

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

1095

1 040 971

1 804 397

923 885

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

74 619
0
0
0
74 571
0
0
740

46 280
0
0
0
46 223
0
0
679

53 262
0
0
0
53 211
0
0
1 123

1125

758 645

797 194

737 809

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

12 866
13 374
5 565
42 831
0
494
0
324 296
0
0
2 237
0

3 611
12 040
10 023
43 243
0
54
0
134 935
0
0
140
0

20 329
7 169
0
44 715
0
517
487 093
98 456
0
0
3 509
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
1 230 102

0
0
0
0
0
1 038 176

0
0
0
0
0
1 453 982

1200

0

0

0

1300

2 271 073

2 842 573

2 377 867

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

На дату
переходу на
МСФЗ
5

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

180 209
0
0
8
0
0
1 824
-137 014
(0)
(0)
0

180 209
0
0
8
0
0
1 824
-582 539
(0)
(0)
0

180 209
0
0
0
0
0
1 824
-96 426
(0)
(0)
0

Код
рядка

Усього за розділом I
1495
45 027
-400 498
85 607
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
1 171 335
433 460
686 232
Інші довгострокові зобов’язання
1515
68 000
0
36 636
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
0
Усього за розділом II
1595
1 239 335
433 460
722 868
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
51 500
117 000
140 000
Векселі видані
1605
0
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
897 103
2 665 773
1 382 206
товари, роботи, послуги
1615
4 493
6 579
7 784
розрахунками з бюджетом
1620
0
0
6 772
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
6 772
розрахунками зі страхування
1625
0
0
0
розрахунками з оплати праці
1630
0
35
0
одержаними авансами
1635
16 046
7 538
10 067
розрахунками з учасниками
1640
0
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
0
Поточні забезпечення
1660
3 773
5 132
1 545
Доходи майбутніх періодів
1665
11 600
7 510
10 228
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
2 196
44
10 790
Усього за розділом IІІ
1695
986 711
2 809 611
1 569 392
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
0
0
0
активами, утримуваними для продажу, та групами 1700
вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного
1800
0
0
0
фонду
Баланс
1900
2 271 073
2 842 573
2 377 867
Примітки: Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi, якi оприлюдненi Мiнiстерством Фiнансiв України.Метою подання даної фiнансової звiтностi є
забезпечення споживачiв фiнансової звiтностi iнформацiєю про фiнансовий стан, фiнансовi результати i
змiни щодо фiнансового становища для прийняття економiчних рiшень. Дана фiнансова звiтнiсть була
пiдготовлена на основi припущення, що Товариство є органiзацiєю, здатною продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. Керiвництво та учасники мають намiр i в
подальшому розвивати господарську дiяльнiсть Товариства в Українi. На думку керiвництва,

застосування припущення щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi є прийнятним.Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з урахуванням прiоритету економiчного
змiсту над юридичною формою.Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу
оцiнки за первiсною вартiстю, за винятком оборотних активiв призначених для продажу, якi оцiнюються
за справедливою вартiстю. Оцiнка
дебiторської та кредиторської заборгованостi Товариства
здiйснюється первiсно за її номiнальною (контрактною) вартiстю, в подальшому в залежностi чи
дебiторська та кредиторська заборгованiсть є короткостроковою, або довгостроковою. Короткострокова
дебiторська та кредиторська заборгованiсть Товариства вiдображається за її номiнальною вартiстю, яка є
справедливою i не амортизуєтьсяДовгострокова дебiторська заборгованiсть - сума дебiторської
заборгованостi, яка буде погашена в строки бiльше 1 року.Дана фiнансова звiтнiсть представлена в
гривнях ("грн."), i всi суми округленi до найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше.

Керівник

Спихальський М.В.

Головний бухгалтер

Александрова О.В.

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Райффайзен Лiзинг Аваль"

Дата

КОДИ
01.01.2015

за ЄДРПОУ

34480657

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
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
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

1 035 583

1 206 049

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 531 642 )
(0)

( 1 000 551 )
(0)

2090

503 941

205 498

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
2 153 586

0
0
0
36 751

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 30 721 )
(0)
( 2 944 215 )

( 32 740 )
(0)
( 102 554 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

106 955

2195
2200
2220

( 317 409 )
0
11 526

(0)
0
11 804

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
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

105
0
( 123 616 )
(0)
( 94 )
0

146
0
( 89 604 )
(0)
(0)
0

2290

0

29 301

2295
2300

( 429 488 )
-16 037

(0)
-69 889

2305

0

0

2350

0

0

2355

( 445 525 )

( 40 588 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
8
0
0

0

0

0
0

0
8

(0)

(0)

0
-445 525

8
-40 580

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
455
Витрати на оплату праці
2505
15 174
Відрахування на соціальні заходи
2510
3 692
Амортизація
2515
2 335
Інші операційні витрати
2520
2 953 280
Разом
2550
2 974 936
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
0
0
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
382
16 813
3 791
1 617
112 691
135 294
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
0,000000
0,000000
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Виручка (дохiд) - валове збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi
надходження або збiльшення корисностi активiв чи зменшення зобов'язань, що веде до збiльшення
власного капiталу, крiм випадкiв, пов'язаних iз внесками учасникiв власного капiталу.Виручка вiд
продажу товарiв/необоротних активiв призначених для продажу визнається, як правило, коли суттєвi
ризики i вигоди вiд володiння товаром/активом утримуваним для продажу переходять до покупця, з
урахуванням вимог МСБО 17 "Оренда".
Товариство може отримувати виручку у наступних формах:
-вiд надання послуг лiзингу (доходи вiд передачi предметiв лiзингу, доходи вiд перепродажу вилучених
предметiв лiзингу, доходи вiд повторного передання предметiв лiзингу в фiнансовий лiзинг (вилученi
предмети);
-доходи вiд операцiй за договорами комiсiї;
-доходи пов'язанi з коригуванням вартостi предметiв лiзингу;
-доходи вiд адмiнiстративної комiсiї;
-доходи по комiсiям за договорами фiнансового лiзингу;
-доходи за договорами не фiнансової (оперативної) оренди;
-вiд надання iнших послуг та виконання робiт (послуги з реєстрацiї та перереєстрацiї предметiв лiзингу,
iншi додатковi послуги за договорами фiнансового лiзингу);
-вiд отриманням вiдсоткiв та iнше.
Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої або такої що пiдлягає отриманню винагороди з
урахуванням визначених у договорi умов платежу.
Доходи за джерелами отримання у бухгалтерському облiку Товариства подiляються на такi групи:
-доход (виручка) вiд реалiзацiї фiнансових послуг (фiнансова та не фiнансова оренда, послуги пов'язанi з
ними);
-iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi, в тому числi доход вiд продажу iноземної валюти та її
балансовою вартiстю; доход вiд операцiйних курсових рiзниць; вiдшкодування ранiше списаних активiв;
доход вiд реалiзацiї оборотних активiв (крiм фiнансових iнвестицiй), штрафи пенi, доходи вiд списання
кредиторської заборгованостi, тощо;
-доход вiд участi в капiталi - доход, отриманий вiд iнвестицiй, облiк яких ведеться методом участi в
капiталi;
-iншi фiнансовi доходи: одержанi дивiденди, вiдсотки та iншi доходи, отриманi вiд фiнансових операцiй;
-iншi доходи: доход вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй, необоротних активiв i майнових комплексiв;
доход вiд не операцiйних курсових рiзниць та iншi доходи, якi не пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю
Товариства.
До фiнансових доходiв Товариства належать процентнi доходи за фiнансовою орендою та всiма
фiнансовими iнструментами - депозитами, облiгацiями.
Визнання фiнансового доходу вiд договорiв фiнансової оренди базується на моделi, що вiдображає сталу
перiодичну норму прибутковостi на чистi iнвестицiї Товариства в фiнансову оренду.
Процентний дохiд визнається за методом нарахування.
Товариство визнає виручку в формi роялтi за методом нарахування, виходячи iз сутностi вiдповiдної
угоди використання права.
Товариство визнає виручку в формi дивiдендiв в момент встановлення його права як акцiонера на
отримання платежу за дивiдендами.
Отриманi дивiденди i вiдсотки у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдображаються у складi фiнансових
доходiв.
Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що
призводить до зменшення власного капiталу Товариства (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його
вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого
вони здiйсненi.
Товариство при вiдображеннi доходiв та витрат у бухгалтерському облiку дотримується наступних
принципiв: нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат.
Вiдповiдно до принципу нарахування доходи та витрати вiдображаються в облiку та звiтностi тодi, коли

вони виникають, незалежно вiд часу находження i сплати грошових коштiв.
Витрати Товариства групуються за функцiєю затрат з додатковим розкриттям iнформацiї про характер
витрат:
Собiвартiсть товарiв/ необоротних активiв призначених на продаж, включає вираженi в грошовiй формi
поточнi витрати Товариства на придбання цих активiв, виконанi роботи, наданi послуги, та iнше.
Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю не включаються до собiвартостi реалiзованих активiв
(товарiв), та послуг, а є витратами звiтного перiоду i складаються з адмiнiстративних витрат, витрат на
збут, та iнших операцiйних витрат.
До складу фiнансових витрат Товариство включає витрати на проценти (за користування кредитами
отриманими, за облiгацiями випущеними, за фiнансовою орендою тощо) та iншi витрати Товариства,
пов'язанi iз залученням позикового капiталу.
Iншi витрати - витрати, якi виникають пiд час звичайної дiяльностi (крiм фiнансових витрат), але не
пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї (товарiв, необоротних активiв призначених для продажу, робiт, послуг)
та веденням операцiйної дiяльностi.
Витрати з податку на прибуток - визнаються витратами згiдно з положеннями МСБО 12 "Податок на
прибуток", розкриваються у фiнансовiй звiтностi в окремiй статтi.

Керівник

Спихальський М.В.

Головний бухгалтер

Александрова О.В.

Підприємство
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"Райффайзен Лiзинг Аваль"

Дата
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2014 рік
Форма №3

Стаття

1
I. 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
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка

2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

1 167 218
0
0
83
0
0
0

1 068 735
0
0
346
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
0
0
5 212

0
0
0
0
0
15 699

3100
3105
3110
3115
3116

( 551 667 )
( 12 658 )
( 3 927 )
( 12 948 )
(0)

( 1 159 065 )
( 12 286 )
( 4 070 )
( 39 858 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 13 999 )
577 314

(0)
( 1 085 )
-131 584

3200

0

0

необоротних активів
3205
0
0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
0
дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
3235
0
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
126
115
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(0)
(0)
необоротних активів
3260
( 2 134 )
( 1 231 )
Виплати за деривативами
3270
(0)
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
(0)
3295
-2
008
-1
116
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
486 000
935 430
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
0
підприємстві
Інші надходження
3340
10 682
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
(0)
Погашення позик
3350
( 1 364 841 )
( 494 500 )
Сплату дивідендів
3355
(0)
(0)
Витрачання на сплату відсотків
3360
(0)
(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
( 128 738 )
( 82 369 )
3395
-996 897
358 561
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
-421 591
225 861
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
324 296
98 456
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
232 230
-21
Залишок коштів на кінець року
3415
134 935
324 296
Примітки: Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Товариство є
органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому
майбутньому. Керiвництво та учасники мають намiр i в подальшому розвивати господарську дiяльнiсть
Товариства в Українi. На думку керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Товариства
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є прийнятним.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки на поточних рахунках в Банку в сумi
116 935
тис. грн. та короткостроковi депозити, розмiщенi в Банку в сумi 18 000 тис. грн.
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Звіт про власний капітал
За 2014 рік
Форма №4
Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

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
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,

2
4000
4005

3
180 209
0

4
0
0

5
8
0

6
1 824
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-137 014
0

4010
4090
4095

0
0
180 209

0
0
0

0
0
8

0
0
1 824

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
45 027
0

0
0
-137 014

0
0
0

0
0
0

0
0
45 027

0

-445 525

0

0

-445 525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
0
0
0
-445 525
0
0
-445 525
Разом змін у капіталі
4300
180 209
0
8
1 824
-582 539
0
0
-400 498
Залишок на кінець року
Примітки: Статутний капiтал Товариства, станом на 31 грудня 2014 року становить 180 208,5 тис. грн. Учасниками Товариства є юридичнi особи.
Статутний капiтал Товариства сформований в повному обсязi.Прибуток Товариства утворюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Прибуток, який одержано пiсля розрахункiв з бюджетом та по iнших обов'язкових платежах, є чистим прибутком Товариства.Чистий прибуток може
використовуватись Товариством за рiшенням Загальних зборiв Учасникiв для утворення фондiв Товариства, виплати дивiдендiв, залишатися в
розпорядженнi Товариства або використовуватись iншим чином, прямо не забороненим законодавством.Товариство формує Резервний фонд за рахунок
чистого прибутку звiтного року, що залишається у його розпорядженнi пiсля сплати податкiв та iнших обов'язкових платежiв (чистий прибуток звiтного
року). Формування Резервного фонду здiйснюється за рахунок щорiчних вiдрахувань у розмiрi не менше 5 вiдсоткiв вiд чистого прибутку за звiтнiй
фiнансовий рiк. Процес вiдрахувань до Резервного фонду триває до досягнення ним 25 вiдсоткiв статутного капiталу. Рiшення про використання
резервного капiталу приймається згiдно з рiшенням Загальних зборiв учасникiв Товариства. Товариство може формувати iншi резерви за рахунок чистого
прибутку звiтного року, що залишається у його розпорядженнi пiсля сплати податкiв та iнших обов'язкових платежiв (чистий прибуток звiтного року). У
2014 роцi рiшення про виплату дивiдендiв за 2013 рiк не приймалось в зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку.

Керівник

Спихальський М.В.

Головний бухгалтер

Александрова О.В.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що завершився 31 грудня 2014 р.

Заява про вiдповiдальнiсть керiвництва щодо пiдготовки фiнансової звiтностi.

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно вiдображає
фiнансовий стан Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Райффайзен Лiзинг Аваль" (далi ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль", Товариство) станом на 31 грудня 2014 року, а також
результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, що завершився 31
грудня 2014 року, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за:
"

забезпечення правильного вибору та застосування принципiв облiкової полiтики;

"
представлення iнформацiї, у тому числi даних про облiкову полiтику, у формi, що
забезпечує прийнятнiсть, достовiрнiсть, зрозумiлiсть такої iнформацiї;
"
розкриття додаткової iнформацiї у випадках, коли виконання вимог Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi є недостатнiм для розумiння користувачами звiтностi того
впливу, який тi чи iншi операцiї, а також подiї чи умови здiйснюють на фiнансовий стан та
фiнансовi результати дiяльностi;
"
створення, впровадження та пiдтримання ефективної та надiйної системи внутрiшнього
контролю;
"
оцiнку спроможностi продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у
найближчому майбутньому;
"
застосування заходiв щодо збереження активiв та виявлення i запобiгання випадкам
шахрайства та iнших порушень;
"
ведення облiку у вiдповiдностi до законодавства та Мiжнародних стандартiв фiнансового
облiку та звiтностi та у формi, яка б дозволяла розкрити та пояснити операцiї Товариства, а
також надати на будь-яку дату iнформацiю з достатньою точнiстю про фiнансовий стан i
забезпечити вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi.

"

Перелiк форм фiнансової звiтностi за рiк, що завершився 31 грудня 2014 р.

Вiдповiдно до статтi 12-1 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi", Товариство подає фiнансову звiтнiсть, яка включає баланс станом на 31.12.2014, звiт
про фiнансовi результати за 2014 рiк, звiт про рух грошових коштiв 2014 рiк, звiт про власний

капiтал 2014 рiк.
При цьому, фiнансова звiтнiсть Товариства, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку (далi - НКЦПФР) у вiдповiдностi до Постанови Кабiнету мiнiстрiв
України № 419 вiд 28.02.2000 зi змiнами та доповненнями, складається за мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi, згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту бухгалтерського
облiку 1 "Подання фiнансової звiтностi", i мiстить вiдповiднi примiтки щодо стислого викладу
(розкриття) iнформацiї щодо суттєвих статей зазначеної звiтностi i суттєвих (iстотних)
облiкових полiтик.

"

Iнформацiя про Товариство.

Повна назва - Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Райффайзен Лiзинг Аваль".
Код за ЄДРПОУ - 34480657.
Iсторiя Райффайзен Лiзинг Аваль починається з червня 2006 року, коли Райффайзен Банк Аваль
та Райффайзен Лiзинг Iнтернацiональ вирiшили створити дочiрню компанiю.
Дата проведення державної реєстрацiї 26.06.2006, мiсце проведення державної реєстрацiї
Печерська районна у мiстi Києвi Державна адмiнiстрацiя.
Товариство входить до європейської Банкiвської групи Райффайзен, дiяльнiсть якої розпочалася
ще у 1862 роцi з появи першої банкiвської асоцiацiї Райффайзен.

Юридична адреса i фактичне мiсцезнаходження - 04073, м. Київ,
будинок 9, корпус 5, офiс 101.

проспект Московський,

Телефон: (+38 044) 590 24 90; факс: (+38 044) 200 04 08, адреса веб-сторiнки www.rla.com.ua.
Чисельнiсть працiвникiв Товариства станом на 31.12.2014 р. складає 66 працiвникiв.
Вiдокремлених пiдроздiлiв Товариство не має.
Основними напрямками дiяльностi Товариства є весь спектр лiзингових послуг для фiзичних та
юридичних осiб за наступними напрямками:
"

послуги лiзингу на всi види транспорту, як новi, так i тi, що були у використаннi, а саме:

"
"
"
"
"
"
"

легковi автомобiлi;
комерцiйнi автомобiлi;
пасажирський транспорт;
залiзничний транспорт;
морський транспорт;
авiатранспорт;
iнше.

"

послуги лiзингу на будь-якi види сiльськогосподарської технiки:

"
"
"
"
"
"
"
"

комбайни;
трактори
зерноочисне обладнання;
передпосiвнi агрегати;
рiзноманiтнi види сiялок;
рiзноманiтнi види посiвної технiки;
рiзноманiтнi види збиральної технiки;
iнше.

"

послуги лiзингу технологiчного обладнання за типами:

"
"
"
"
"
"
"
"

IТ обладнання;
телекомунiкацiйне обладнання;
промислове обладнання;
полiграфiчне обладнання;
медичне обладнання;
продуктове обладнання;
торгiвельне обладнання;
iнше.

Компанiя не використовує дистриб'юторськi мережi для розмiщення послуг фiнансового лiзингу
на ринку. Компанiя має головний офiс в Києвi та власний штат менеджерiв з продажу, якi
здiйснюють продажi по всiй Українi.
Компанiя проводить постiйну безперервну дiяльнiсть, яка не визначається поняттям сезонностi.

Адмiнiстративнi пiдроздiли Товариства:
"
"
"

Апарат управлiння.
Вiддiл продажiв.
Вiддiл контролю.

Iнформацiя про власникiв на 31 грудня 2012, 2013 та 2014 рр.
Власник

2012 р.
2013 р.
2014 р.
Частка участi,%.
Частка участi,%
Частка участi,%
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Райффайзен Лiзинг Iнтернацiональ"
12,92
12,92
12,92
Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
87,08
87,08
87,08
Всього
100
100
100

"

Основи i загальнi принципи пiдготовки та складання фiнансової звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi, якi оприлюдненi Мiнiстерством Фiнансiв України.

Вiдповiдно до вимог Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 року за № 73 "Про
затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги
до фiнансової звiтностi", в якостi форм даної фiнансової звiтностi, застосованi додатки до
зазначеного П(с)БО, зокрема форми:
"Баланс (Звiт про фiнансовий стан)", "Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)",
"Звiт про рух грошових коштiв (прямим методом)", "Звiт про власний капiтал".
Метою подання даної фiнансової звiтностi є забезпечення споживачiв фiнансової звiтностi
iнформацiєю про фiнансовий стан, фiнансовi результати i змiни щодо фiнансового становища
для прийняття економiчних рiшень.

"

Умови функцiонування, ризики та економiчна ситуацiя в Українi.

На думку керiвництва Товариства основними факторами (чинниками) ризику
є ризики, пов'язанi з судовими процесами, а саме: Товариство є учасником судових процесiв
щодо стягнення заборгованостi з контрагентiв (переважним чином за послуги фiнансового
лiзингу).
До полiтичних та макроекономiчних ризикiв Товариства можна вiднести такi:
ризик змiн у законодавствi, що регулює основну сферу дiяльностi компанiї (фiнансовий лiзинг);
ризик зниження темпiв економiчного розвитку країни, що може стримати розвиток попиту на
лiзинговi послуги.
Щодо операцiй, якi пов'язанi з iнвестуванням у цiннi папери Товариства, то фактори ризику
вiдсутнi.
В той час як керiвництво вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки
економiчної стабiльностi Товариства, в умовах, що склалися, подальше погiршення ситуацiї у
зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати та фiнансовий стан
Товариства, який неможливо визначити на цей момент.

"

Основа складання звiтностi.

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi методу нарахування (за винятком звiту про
рух грошових коштiв). Вiдповiдно до цього методу, результати операцiї визнаються за фактом їх
здiйснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштiв або їх еквiвалентiв),
вiдображаються в облiкових записах i включаються у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких
вiдносяться.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Товариство є
органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому
майбутньому. Керiвництво та учасники мають намiр i в подальшому розвивати господарську
дiяльнiсть Товариства в Українi. На думку керiвництва, застосування припущення щодо
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є прийнятним.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з урахуванням прiоритету економiчного змiсту над

юридичною формою.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною
вартiстю, за винятком оборотних активiв призначених для продажу, якi оцiнюються за
справедливою вартiстю.
Оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi Товариства здiйснюється первiсно за її
номiнальною (контрактною) вартiстю, в подальшому в залежностi чи дебiторська та
кредиторська заборгованiсть є короткостроковою, або довгостроковою. Короткострокова
дебiторська та кредиторська заборгованiсть Товариства вiдображається за її номiнальною
вартiстю, яка є справедливою i не амортизується
Довгострокова дебiторська заборгованiсть - сума дебiторської заборгованостi, яка буде
погашена в строки бiльше 1 року.
Дана фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях ("грн."), i всi суми округленi до найближчої
тисячi, якщо не зазначено iнше.
Фiнансова звiтнiсть Товариства є iндивiдуальною. На фiнансову звiтнiсть Товариства не
поширюються вимоги щодо розкриття iнформацiї щодо складання консолiдованої фiнансової
звiтностi.
Допущення i зробленi на їх основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет
необхiдностi їх змiни. Змiни в попереднiх оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi, коли цi
оцiнки були переглянутi, i у всiх наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами.

"

Iстотнi положення облiкової полiтики.

"

Основнi засоби.

До основних засобiв вiдносяться матерiальнi об'єкти, в яких очiкуваний строк експлуатацiї для
використання у виробництвi, для постачання товарiв чи надання послуг (в тому числi послуг
оренди) або для адмiнiстративних цiлей бiльше одного року, первiсна вартiсть яких бiльша за
2500 грн., та є ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигiд.
Основнi засоби визнаються за собiвартiстю i облiковуються за моделлю собiвартостi за
вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Будинки та споруди облiковуються за моделлю переоцiнки. Товариство переоцiнює об'єкт
основних засобiв, якщо його залишкова вартiсть бiльш як на 10 вiдсоткiв вiдрiзняється вiд
справедливої вартостi на дату балансу.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв встановлена на рiвнi нуль. Лiквiдацiйну вартiсть та строк
корисної експлуатацiї активу Товариство переглядає на кiнець кожного фiнансового року.
Облiковою одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв прийнято об'єкт основних
засобiв.
Товариство нарахування амортизацiї об'єктiв основних засобiв здiйснює на систематичнiй

основi протягом строку їх корисного використання (експлуатацiї). Кожен об'єкт або компонент
основних засобiв амортизується окремо.
Для нарахування амортизацiї щодо всiх об'єктiв основних засобiв обраний прямолiнiйний метод.
Амортизацiя активу починається, коли об'єкт основних засобiв стає придатним для
використання.
Товариство всi об'єкти основних засобiв починає амортизувати з мiсяця, наступного за мiсяцем,
в якому такi об'єкти стали придатним для використання.
Амортизацiя об'єкта основних засобiв за поточний мiсяць нараховується 1-го числа поточного
мiсяця.
Амортизацiя об'єкта основних засобiв припиняється на дату: з якої актив класифiкують як
утримуваний для продажу згiдно до МСФЗ 5 "Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та
припинена дiяльнiсть", або з якої припиняється визнання активу в залежностi вiд того, яка подiя
вiдбувається ранiше.
Амортизацiя не призупиняється на перiод реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання
або консервацiї.
Витрати на амортизацiю основних засобiв визнаються в звiтi про фiнансовi результати.
Класифiкацiю видiв i строкiв корисного використання основних засобiв встановлено по групах,
iнформацiя щодо яких наведена в таблицi.
Таблиця
Строки корисного використання при первiсному визнаннi об'єктiв основних засобiв, встановленi
в Товариствi.
Група основних засобiв
Строк корисного використання (кiлькiсть рокiв)
iнвестицiйна нерухомiсть (субрахунок 100)
20
будинки (субрахунок 103) 20
споруди (субрахунок 103) 15
машини та обладнання (субрахунок 104):
зокрема, електронно-обчислювальнi машини, iншi
машини для автоматичного оброблення
iнформацiї,
пов`язанi з ним засоби зчитування або друку iнформацiї,
пов`язанi з ними комп`ютернi програми (крiм роялтi та нематерiальних активiв), iншi
iнформацiйнi системи,
комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, джерела
безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до
телекомунiкацiйних мереж, телефони (в тому числi стiльниковi), мiкрофони i рацiї
5

2
транспортнi засоби (субрахунок 105)
5
iнструменти, прилади, iнвентар, меблi (субрахунок 106) 4
багаторiчнi насадження (субрахунок 108) 10
iншi основнi засоби (субрахунок 109)
12
До

малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) належать необоротнi активи,

вартiсть яких не перевищує 2500 грн.
В бухгалтерському облiку видатки на придбання МНМА пiдлягають списанню на витрати в
першому мiсяцi початку їх використання.
З метою накопичення управлiнської iнформацiї, за всiма об'єктами МНМА ведеться аналiтичний
облiк на забалансовому рахунку 11 "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи".

"

Нематерiальнi активи.

Нематерiальний актив - це немонетарний актив, який не має фiзичної форми та може бути
iдентифiкований.
Нематерiальний актив є iдентифiкованим, якщо вiн:
"
може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд Товариства i
продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з
пов'язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов'язанням, незалежно вiд того,
чи має Товариство намiр зробити це, або
"
виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть
вони бути переданi або вiдокремленi вiд Товариства або вiд iнших прав та зобов'язань.
Товариство контролює актив для отримання майбутнiх економiчних зискiв та обмежує доступ
iнших до цих зискiв. Здатнiсть Товариства контролювати майбутнi економiчнi вигоди вiд
нематерiального активу виходить з юридичних прав, якi можна забезпечити в судовому порядку.
Майбутнi економiчнi вигоди, якi надходять вiд нематерiального активу, можуть включати дохiд
вiд продажу продукцiї чи послуг, скорочення витрат або iншi вигоди, якi є результатом
використання активу. Нематерiальний актив вiдображається у балансi коли iснує ймовiрнiсть
отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд цього активу та можна достовiрно визначити
собiвартiсть активу.
Програмне забезпечення, на яке Товариство отримало невиключне право користування та вiд
використання якого Товариство очiкує майбутнi економiчнi вигоди у виглядi пiдвищення
ефективностi бiзнес-процесiв та мiнiмiзацiї операцiйних витрат дiяльностi визнається
нематерiальним активом.
Операцiйнi системи (наприклад, Microsoft Windows) та iншi аналогiчнi системи, якi
управляються комп'ютером i не можуть функцiонувати без цього конкретного програмного
забезпечення, та вартiсть яких неможливо визначити, розглядаються Товариством як
компоненти основних засобiв i облiковуються вiдповiдно до вимог МСБО 16 "Основнi засоби".
Програми, якi придбаваються разом з комп'ютером, i вартiсть яких неможливо визначити,
розглядаються Товариством як компоненти основних засобiв (електронно-обчислювальних
машин) i облiковуються вiдповiдно до вимог МСБО 16 "Основнi засоби".
Вiдповiдно до п.4 МСБО 38 "Нематерiальнi активи", бiблiотечнi фонди визнаються Товариством
нематерiальними активами, якi облiковуються на рахунку 12 "Нематерiальнi активи".

Нематерiальнi активи облiковуються за моделлю собiвартостi i вiдображаються за собiвартiстю
за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Облiковою одиницею бухгалтерського облiку нематерiальних активiв прийнято об'єкт
нематерiальних активiв.
Амортизацiя нематерiального активу починається, коли вiн стає придатним для використання.
Товариство всi об'єкти нематерiальних активiв починає амортизувати з мiсяця, наступного за
мiсяцем, в якому такi об'єкти стали придатним для використання.
Амортизацiя об'єктiв нематерiальних активiв за поточний мiсяць нараховується 1-го числа
поточного мiсяця.
Амортизацiя активу припиняється на дату: з якої актив класифiкують як утримуваний для
продажу згiдно до МСФЗ 5 "Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена
дiяльнiсть", або з якої припиняється визнання активу, в залежностi вiд того, яка подiя
вiдбувається ранiше.
Термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається по кожному об'єкту
окремо в момент його зарахування на баланс, виходячи з:
"

очiкуваного термiну використання об'єкта;

"

фiзичного та морального зносу, що передбачається;

"

правових або iнших обмежень щодо строкiв використання об'єкта та iнших факторiв.

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї.
Товариство використовує для нарахування амортизацiї щодо всiх об'єктiв нематерiальних
активiв прямолiнiйний метод, який забезпечує рiвномiрнi амортизацiйнi вiдрахування протягом
строку корисної експлуатацiї.
Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом
цього термiну i оцiнюються на предмет знецiнення, якщо є ознаки знецiнення даного
нематерiального активу. Перiод i метод нарахування амортизацiї для нематерiального активу з
обмеженим строком корисного використання переглядаються як мiнiмум, в кiнцi кожного
звiтного перiоду.
Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв Товариства дорiвнює нулю.
Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв визнаються в звiтi про фiнансовi результати.
Метод амортизацiї, лiквiдацiйна вартiсть та строк корисної експлуатацiї основних засобiв та
нематерiальних активiв є облiковими оцiнками, якi пiдлягають аналiзу та коригуються у разi
об?рунтованої необхiдностi.
Товариством встановленi мiнiмальний строк корисного використання нематерiальних активiв:
"
Комп'ютерна програма Харизма - 10 рокiв;
"
Комп'ютернi програми 1С-Пiдприємство, 1С-Пiдприємство "Зарплата та управлiння
персоналом" - 5 рокiв;

"
Iншi комп`ютернi програми - 2 роки;
"
Патенти, лiцензiй - виходячи iз строку лiцензiї. Якщо такий документ не має строку - 10
рокiв.
"
Права користування торговими знаками (торговими марками) - згiдно строку, на який
надано таке право.
"

Оренда.

Оренда - це угода, згiдно з якою орендодавець передає орендаревi в обмiн на платiж або ряд
платежiв право користування активом протягом погодженого перiоду часу.
Товариство облiковує господарськi операцiї в межах угод оренди, як операцiї фiнансової або
операцiйної оренди, вiдповiдно до МСБО №17 "Оренда".
Товариство класифiкує оренду як фiнансову, якщо вона передає орендарю в основному всi
ризики та винагороди щодо володiння орендованим активом.
Товариство класифiкує оренду як операцiйну, якщо вона не передає орендарю в основному всi
ризики та винагороди щодо володiння активом.
Класифiкацiя оренди здiйснюється за кожним орендним договором в залежностi вiд економiчної
сутностi, а не юридичної форми договору.
Дата початку строку оренди - це дата, на яку орендар має можливiсть здiйснити своє право
користування орендованим активом. На цю дату Товариство здiйснює первiсне визнання
оренди в облiку.
Строк оренди включає в себе строк дiї договору оренди, який не можна вiдмiнити без сплати
штрафних санкцiй, та всi наступнi перiоди, на якi орендар може за своїм бажанням продовжити
оренду активу.
Об'єкти, отриманi на умовах фiнансової оренди, облiковуються Товариством аналогiчно
об'єктам, на якi Товариство має право власностi.
Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї об'єкта фiнансової оренди визнається за найменшою з двох
оцiнок: справедливою вартiстю об'єкта оренди або дисконтованою вартiстю мiнiмальних
орендних платежiв, обчисленою за ринковою ставкою вiдсотка.
Рiзниця мiж сумою мiнiмальних орендних платежiв та негарантованої лiквiдацiйної
вартостi об'єкта фiнансової оренди, за якою вiн був вiдображений у бухгалтерському облiку
Товариства на початку строку фiнансової оренди, є фiнансовими витратами Товариства
(фiнансовими доходами орендодавця) i вiдображається у бухгалтерському облiку i звiтностi
лише в сумi, що вiдноситься до звiтного перiоду.
Розподiл фiнансових витрат(доходiв) мiж звiтними перiодами протягом строку оренди
здiйснюється iз застосуванням орендної ставки вiдсотка на залишок дебiторської заборгованостi
/ зобов'язань на початок звiтного перiоду.
Витрати Товариства на полiпшення об'єкта фiнансової оренди (модернiзацiя, модифiкацiя,
добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що приводять до збiльшення майбутнiх
економiчних зискiв, якi первiсне очiкувалися вiд його використання, вiдображаються як

капiтальнi iнвестицiї, що включаються до вартостi об'єкта фiнансової оренди.
Амортизацiя об'єкта фiнансової оренди нараховується Товариством протягом перiоду
очiкуваного використання активу. Перiодом очiкуваного використання об'єкта фiнансової
оренди можуть визнаватися:
"
строк корисного використання (якщо угодою передбачено перехiд права власностi на
актив до орендаря);
"
коротший з двох перiодiв - строк оренди або строк корисного використання об'єкта
фiнансової оренди (якщо перехiд права власностi на об'єкт фiнансової оренди до орендаря в
кiнцi оренди не передбачений).
Основнi засоби, придбанi шляхом фiнансової оренди, капiталiзуються та вiдображаються за
меншою з двох величин: справедливої вартостi або дисконтуваннi вартостi мiнiмальних
орендних платежiв на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу i збитку вiд
зменшення корисностi. Однак якщо вiдсутня об?рунтована впевненiсть у тому, що до
Товариства перейде право власностi на актив в кiнцi термiну оренди, актив амортизується
протягом коротшого з наступних перiодiв: строку корисного використання активу i термiну
оренди.
Витрати Товариства (модернiзацiя, реконструкцiя), що приводять до збiльшення первiсно
очiкуваних майбутнiх економiчних зискiв вiд орендованого активу, вiдображаються орендарем
як капiтальнi iнвестицiї у створення основних засобiв.
Дохiд вiд операцiйної оренди визнається Товариством у складi основного доходу вiд надання
фiнансових послуг на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Амортизацiйнi витрати за
переданими в операцiйну оренду необоротними активами, та iншi витрати, пов'язанi з
виконанням договорiв операцiйної оренди, визнаються у складi iнших операцiйних витрат.
Видатки на орендну плату визнаються iншими витратами операцiйної дiяльностi рiвномiрно
протягом всього строку оренди.
Платежi за операцiйну оренду вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв лiнiйним методом
протягом всього термiну вiдповiдної оренди. Вигоди та премiї, отриманi вiд укладання угод
операцiйної оренди, також амортизуються лiнiйним методом протягом усього термiну оренди.
Передплаченi оренднi платежi, здiйсненi на початку операцiйної оренди або при набуттi
орендованої власностi, амортизуються протягом усього термiну оренди згiдно наданим вигодам
i вiдображаються у прибутках i збитках.

"

Необоротнi активи, утримуванi для продажу.

Необоротний актив, утримуваний для продажу - це необоротний актив, балансова вартiсть якого
буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання.
Необоротнi активи, якi пiдлягають лiквiдацiї (в тому числi шляхом продажу в кiнцi строку
корисної експлуатацiї) або консервацiї, не класифiкуються як утримуванi для продажу, так як їх
вартiсть Товариство не очiкує вiдшкодувати переважно в результатi продажу.

Товариство не визнає необоротний актив утримуваним для продажу на дату балансу, якщо
критерiї визнання виконалися пiсля такої звiтної дати. Але якщо критерiї визнання виконалися
пiсля дати балансу та до дати затвердження фiнансової звiтностi, то вiдповiдна iнформацiя
розкривається у Примiтках до фiнансової звiтностi.
Вимоги МСФЗ 5 "Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" щодо
оцiнки активiв застосовуються Товариством до таких видiв необоротних активiв:
"
основнi засоби;
"
нематерiальнi активи;
"
iнвестицiйна нерухомiсть, яка оцiнюється за моделлю собiвартостi;
"
iншi необоротнi активи, якi оцiнюються за правилами тих стандартiв, якi регламентують
облiк таких активiв.
Необоротнi активи або лiквiдацiйнi групи, утримуванi для продажу, при первiснiй класифiкацiї
оцiнюються за найменшою з наступних величин: балансовою вартiстю або справедливою
вартiстю за вирахуванням витрат на продаж.
З моменту класифiкацiї необоротного активу утримуваним для продажу амортизацiя такого
активу припиняється.
Подальший облiк необоротних активiв, утримуваних для
справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж.

продажу,

здiйснюється за

При вибуттi необоротних активiв, утримуваних для продажу, визнається виручка вiд продажу
та собiвартiсть реалiзацiї у складi iнших операцiйних доходiв та витрат вiдповiдно.
У разi вибуття необоротних активiв, утримуваних для продажу, в межах догорiв фiнансової
оренди, таке вибуття вiдображається вiдповiдно до правил застосованих до фiнансової оренди у
складi основного доходу Товариства.
Якщо вибуває об'єкт основних засобiв або нематерiальних активiв, який до класифiкацiї його як
утримуваного на продаж облiковувався за моделлю переоцiнки, то залишок дооцiнки щодо
такого об'єкта у складi власного капiталу переноситься безпосередньо до нерозподiленого
прибутку.

"

Зменшення корисностi активiв.

На звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi не
фiнансового активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне
тестування активу на предмет зменшення корисностi, Товариство здiйснює оцiнку очiкуваного
вiдшкодування активу.
Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з таких величин: справедлива вартiсть
активу, генеруючого грошовi потоки, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, i вартiсть вiд
використання активу.
Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, крiм випадкiв, коли актив
не генерує надходжень коштiв, якi здебiльшого є незалежними вiд надходжень, генерованих
iншими активами або групами активiв.

Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, вважається,
що кориснiсть активу зменшилася, i вiн списується до вартостi вiдшкодування.
При оцiнцi вартостi вiд використання активу майбутнi грошовi потоки дисконтуються за
ставкою дисконтування, яка вiдображає поточну ринкову вартiсть грошових коштiв та ризики,
властивi активу.
При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням витрат на реалiзацiю враховуються
останнi операцiї на ринку, за їх наявностi. У випадку неможливостi визначення таких операцiй
використовується вiдповiдна модель оцiнки.
Такi розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами чи iншими доступними
показниками справедливої вартостi.
Збитки вiд зменшення корисностi поточної дiяльностi визнаються в прибутках i збитках.
Одиниця, що генерує грошовi кошти, представляє собою найменшу iдентифiковану групу
активiв, яка генерує грошовi надходження, бiльшою частиною незалежнi вiд грошових
надходжень вiд iнших активiв або груп активiв.
Пiдприємство в кiнцi кожного року (в перiод з 01 грудня по 31 грудня) в обов'язковому порядку
оцiнює, чи наявнi ознаки того, що кориснiсть його не фiнансових активiв може зменшитися.
Проведення оцiнки наявностi ознак знецiнення здiйснюється Товариством за допомогою Анкети
виявлення ознак знецiнення не фiнансових активiв.
За рiшенням керiвника Товариства визначення справедливої вартостi активу (мiнус витрати на
продаж) та вартостi при використаннi активу може провадитися iз залученням незалежного
суб'єкта оцiночної дiяльностi.
На кожну звiтну дату визначається, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення
корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися.
Якщо ознаки потенцiйного зменшення збитку вiд зменшення корисностi наявнi, то Товариство
оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування ранiше знецiненого активу i проводяться розрахунки
вартостi вiдшкодування.
У будь-якому разi при наявностi ознаки потенцiйного зменшення збитку вiд зменшення
корисностi активу (навiть якщо збиток вiд зменшення корисностi не сторнують для цього
активу) Товариство аналiзує необхiднiсть перегляду та коригування:
"
"
"

залишкового строку корисної експлуатацiї;
методу амортизацiї;
лiквiдацiйної вартостi активу.

Збiльшена вартiсть не може перевищувати балансову вартiсть, яка була б визначена за
вирахуванням амортизацiї, якби в попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення
корисностi активу. Таке сторнування вартостi визнається у складi прибуткiв i збиткiв.
Пiсля сторнування знос коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переоцiненої
балансової вартостi активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi на систематичнiй основi

протягом строку його корисного використання.

"

Отриманi кредити та позики, кредиторська заборгованiсть.

Зобов'язання класифiкується Товариством як поточне, якщо первiсний термiн погашення
менший, нiж дванадцять мiсяцiв, та до затвердження фiнансової звiтностi не iснує угод про
переоформлення цього зобов'язання в довгострокове.
Поточнi фiнансовi зобов'язання визнаються первiсно за справедливою
вирахуванням, в разi кредитiв i позик, суми прямих витрат по операцiям.

вартiстю

за

Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а
також кредити i позики.
Кредити i позики облiковуються Пiдприємством вiдповiдно до вимог МСБО 39 "Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка", за амортизованою вартiстю фiнансового зобов'язання.
Ефективна ставка вiдсотка визначається в момент первiсного визнання фiнансового iнструмента.
В момент первiсного визнання рiзниця мiж сумою отриманих в кредит грошових коштiв та
теперiшньою вартiстю майбутнiх виплат за кредитом за ефективною ставкою вiдсотка в момент
первiсного визнання вiдображується у складi фiнансових витрат або доходiв звiтного перiоду, за
виключенням випадкiв, коли така рiзниця повинна визнаватися у якостi активу або зобов'язання.
Якщо кредити та позики з низьким (неринковим) вiдсотком надаються учасником з
iнвестицiйною метою та щодо них передбачається погашення виключно за рахунок вiдповiдного
iнвестицiйного доходу, то зазначена вище рiзниця вiдображається Товариством у складi
власного капiталу, так як є за своєю суттю внеском учасника.
Пiсля первiсного визнання кредити i позики враховуються вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка", за амортизованою вартiстю фiнансового зобов'язання.
Якщо вiдбуваються суттєвi змiни первинних умов договору, то Товариство визнає у облiку та
звiтностi вибуття першого фiнансового зобов'язання та визнання нового.
Витрати на позики, що безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва
квалiфiкованих активiв, Товариство визнає частиною собiвартостi такого активу.
Квалiфiкований актив - це актив, який обов'язково потребує суттєвого перiоду для пiдготовки
його до використання за призначенням чи для реалiзацiї.
Iншi витрати на позики визнаються Товариством як витрати звiтного перiоду.
Витрати на позики можуть включати:
"
витрати на сплату вiдсоткiв, обчисленi за допомогою методу ефективного вiдсотка, як
описано в МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка";
"

фiнансовi витрати, пов'язанi з фiнансовою орендою i визнанi згiдно з МСБО 17 "Оренда";

"
курсовi рiзницi, якi виникають унаслiдок отримання позик в iноземнiй валютi, якщо вони
розглядаються як коригування витрат на сплату вiдсоткiв.

"

Запаси.

Запаси - це активи, якi утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу, перебувають у
процесi виробництва/ поточної дiяльностi Товариства для такого продажу або iснують у формi
основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або пiд час надання
послуг.
Запаси визнаються активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому
економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена.
Товариство оцiнює запаси за меншою з таких двох величин: собiвартiстю (первiсною вартiстю)
або чистою вартiстю реалiзацiї.
Справедлива вартiсть - це сума, за якою можна обмiняти актив або погасити заборгованiсть в
операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами.
Товариство веде вiдповiдно до положень МСБО 2 "Запаси" облiк наступних видiв запасiв:
"

товари, придбанi та призначенi для перепродажу;

"
готова продукцiя - матерiальний об'єкт або робота чи послуга, що виготовленi на
Товариствi, призначенi для продажу i вiдповiдає технiчним та якiсним характеристикам,
передбаченим договором або iншим нормативно-правовим актом;
"
напiвфабрикати у виглядi оброблених за етапами/передiлами виробництва виробiв, що за
технологiєю є складовими готової продукцiї;
"

незавершене виробництво ;

"
виробничi запаси (сировина, основнi й допомiжнi матерiали, комплектуючi вироби та
iншi матерiальнi цiнностi, що призначенi для виробництва продукцiї, виконання робiт, надання
послуг, обслуговування виробництва й адмiнiстративних потреб.
Запаси, що придбанi за плату, оприбутковуються за їх первiсною вартiстю (собiвартiстю).
Первiсною вартiстю запасiв, що виготовляються власними силами Товариства, визнається їхня
виробнича собiвартiсть.
Первiсною вартiстю запасiв, що вносяться до статутного капiталу Товариства, визнається
погоджена учасниками Товариства їх справедлива вартiсть з урахуванням витрат, якi формують
первiсну вартiсть (собiвартiсть) цих запасiв.
Первiсною вартiстю запасiв, одержаних Товариством безоплатно, визнається їх справедлива
вартiсть з урахуванням витрат, якi формують первiсну вартiсть (собiвартiсть) цих запасiв.
Рiзниця мiж балансовою i справедливою вартiстю переданих запасiв включається до

складу витрат звiтного перiоду.
При вiдпуску запасiв (крiм тих, що облiковуються на субрахунку "Необоротнi активи,
утримуванi для продажу" та субрахунку "Квартири та iнвестицiйнi права") у виробництво,
продаж та iншому вибуттi Пiдприємство здiйснює оцiнку вибуття запасiв
методом
середньозваженої собiвартостi.
Запаси, якi не замiнюють одне одного, оцiнюються Пiдприємством за методом конкретної
iдентифiкацiї iндивiдуальної собiвартостi таких запасiв.
Товариством розроблена процедура визначення чистої вартостi запасiв.
Товариство формує забезпечення майбутнiх витрат на знецiнення запасiв для облiку
розрахункових збиткiв вiд списання нелiквiдних, застарiлих або пошкоджених запасiв.

"

Дебiторська заборгованiсть.

Дебiторська заборгованiсть - це непохiдний фiнансовий актив з фiксованими платежами або
платежами, якi пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку.
До дебiторської заборгованостi Товариства належать:
"

дебiторська заборгованiсть за договорами оренди;

"

дебiторська заборгованiсть за iнвестицiями у борговi iнструменти та банкiвськi депозити;

"

позики, наданi третiм особам.

Дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна, якщо планується її реалiзацiя
(погашення), або якщо планується її продаж або використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної
дати. Iнша дебiторська заборгованiсть класифiкується як довгострокова.
Виданi аванси та переплата за податками не є фiнансовими активами, тому вимоги МСФЗ 39
"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" Товариство до них не застосовує.
Дебiторська заборгованiсть визнається як актив, тiльки коли Товариство стає стороною
договору. Дебiторська заборгованiсть визнається в облiку, якщо щодо неї виконуються загальнi
критерiї визнання активiв:
"
"

отримання пов'язаних з активом економiчних вигiд є високо ймовiрним;
вартiсть активу можна достовiрно оцiнити.

При первiсному визнаннi дебiторська заборгованiсть оцiнюється за справедливою вартiстю з
урахуванням витрат, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням такого фiнансового активу.
При первiсному визнаннi торгової дебiторської заборгованостi її первiсна вартiсть визначається
на рiвнi договiрної вартостi.
Дебiторська заборгованiсть за фiнансовою орендою вiдображається за сумою, що дорiвнює
чистим iнвестицiям в оренду.

Якщо за умовами договору з покупцями погашення дебiторської заборгованостi вiдстрочено у
часi на перiод, що перевищує 1 рiк, то для визначення справедливої вартостi дебiторської
заборгованостi Товариство застосовує метод дисконтування майбутнiх грошових потокiв.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть Товариства в цiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi
вiдображається за її номiнальною вартiстю з врахуванням резерву на знецiнення, при цьому її
дисконтування по ефективнiй ставцi буде вiдображено в рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства.
Поточна та довгострокова дебiторська заборгованiсть вiдображається у фiнансовiй звiтностi за
первiсною вартiстю за вирахуванням резерву на сумнiвнi та безнадiйнi борги.
Дебiторська заборгованiсть за iнвестицiями у борговi iнструменти та банкiвськi депозити, а
також позики, наданi третiм особам, пiсля первiсного визнання облiковуються за амортизованою
вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка за вирахуванням резерву пiд
знецiнення.
Прибутки та збитки за такими активами вiдображаються у складi прибутку або збитку в момент
припинення визнання або у випадку знецiнення таких активiв, а також шляхом амортизацiї.
Метод ефективної ставки вiдсотка передбачає розрахунок амортизованої вартостi фiнансового
активу i розподiл процентного доходу протягом вiдповiдного перiоду.
На кiнець кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних свiдчень того, що
фiнансовi активи (наданi позики або дебiторська заборгованiсть) знецiнилися.
Збитки вiд знецiнення визнаються тiльки у випадку, якщо iснують об'єктивнi свiдчення
iснування подiї, що призводить до збитку (негативно впливає на очiкуванi майбутнi грошовi
потоки за фiнансовим активом).
Сума збитку вiд знецiнення розраховується як рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового
активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових коштiв вiд
фiнансового активу, дисконтованою за ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою при
первiсному визнаннi активу.
Товариство формує резерв сумнiвних та безнадiйних боргiв для облiку розрахункових збиткiв
через неспроможнiсть покупцiв/контрагентiв здiйснити необхiднi платежi або надати необхiднi
послуги.
Нарахування суми резерву сумнiвних боргiв за звiтний перiод вiдображається у фiнансовiй
звiтностi Товариства у складi iнших операцiйних витрат.
Величина впливу знецiнення дебiторської заборгованостi (у виглядi резерву сумнiвних та
безнадiйних боргiв) на дату балансу визначається виходячи з оцiнки платоспроможностi
окремих дебiторiв, згiдно прийнятої Товариством методики.
Якщо в наступному звiтному перiодi величина резерву сумнiвних та безнадiйних боргiв
скорочується, то ранiше визнаний збиток Товариство сторнує з одночасним зменшенням
балансової вартостi нарахованого резерву.

"

Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи.

Зобов'язання - iснуюче зобов'язання суб'єкта господарювання, яке виникає в результатi минулих
подiй i погашення якої, за очiкуванням, призведе до вибуття ресурсiв суб'єкта господарювання,
котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди.
Обов'язковою умовою визнання зобов'язання є наявнiсть подiї, що зобов'язує, у минулому.
Забезпечення - зобов'язання з невизначеним строком або сумою.
Товариство визнає забезпечення (резерви), якщо:
"

iснує зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї;

"
ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним
для виконання зобов'язання;
"

можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

Забезпечення визнаються Товариством за найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для
погашення iснуючого зобов'язання на кiнець звiтного перiоду.
Забезпечення переглядаються Товариством як мiнiмум на кiнець кожного звiтного року та
коригуються для вiдображення поточної найкращої оцiнки.
Товариство у вiдповiдностi з вимогами МСБО 37 не створює забезпечення щодо витрат на:
"

ремонт i технiчне обслуговування власних активiв;

"

майбутнi операцiйнi збитки;

"

навчання персоналу.

Умовне (непередбачене) зобов'язання - це можливе зобов'язання, яке виникає внаслiдок минулих
подiй i iснування якого пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна
чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, не повнiстю контрольованих суб'єктом
господарювання, або iснуюче зобов'язання, яке виникає внаслiдок минулих подiй, але не
визнається, оскiльки немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi
вигоди, буде необхiдним для погашення зобов'язання, або суму зобов'язання не можна оцiнити
достатньо достовiрно.
Умовний (непередбачений) актив - можливий актив, який виникає внаслiдок минулих подiй i
iснування якого пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька
невизначених майбутнiх подiй, не повнiстю контрольованих Товариством.
Умовнi зобов'язання та умовнi активи Товариством не визнаються. Iнформацiя щодо суттєвих
умовних зобов'язань та активiв розкривається в Примiтках до фiнансової звiтностi.
Умовнi зобов'язання та умовнi активи на кожну дату балансу аналiзуються Товариством
стосовно змiни їх ймовiрностi.

"

Валюта звiтностi.

Функцiональною валютою i валютою подання фiнансової звiтностi Товариства є гривня.
Операцiї, деномiнованi у валютах, вiдмiнних вiд вiдповiдної функцiональної валюти (iноземнi
валюти), спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату
проведення операцiї.
Монетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються у
функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi,
перераховуються за обмiнним курсом, що дiяв на дату проведення операцiї. За немонетарними
статтями курсовi рiзницi не виникають.
Курсовi рiзницi, що виникають при розрахунках за монетарними статтями або при переведеннi
монетарних статей за курсами, котрi вiдрiзняються вiд тих, за якими вони переводилися при
первiсному визнаннi протягом перiоду або у попереднiй фiнансовiй звiтностi, визнаються
Пiдприємством в прибутку або збитку в перiодi їх виникнення.
Немонетарнi статтi, якi облiковуються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi,
перераховуються за обмiнним курсом, чинним на дату визначення справедливої вартостi.
Результат такого перерахунку визнається в прибутках або збитках вiд змiни справедливої
вартостi.
Пiдприємство класифiкує курсовi рiзницi на операцiйнi та не операцiйнi.
Операцiйнi курсовi рiзницi виникають в результатi перерахунку активiв i зобов'язань, пов'язаних
з операцiйною дiяльнiстю (дебiторської заборгованостi покупцiв за вiдвантажену продукцiю,
кредиторської заборгованiсть постачальникам за отриманi матерiали тощо).
Не операцiйнi курсовi рiзницi виникають в результатi перерахунку активiв i зобов'язань,
пов'язаних з iнвестицiйною та фiнансовою дiяльнiстю (дебiторська заборгованiсть за
вiдвантаженi основнi засоби, кредиторська заборгованiсть постачальникам за основнi засоби,
заборгованiсть по кредитах i депозитах).

"

Пов'язанi особи.

Пов'язанi особи - юридичнi та/або фiзичнi особи, взаємовiдносини мiж якими можуть впливати
на умови або економiчнi результати їх дiяльностi чи дiяльностi осiб, яких вони представляють
Це може бути Фiзична особа або близький родич такої особи, якщо така особа:
"

контролює Товариство, або здiйснює спiльний контроль над ним;

"

має суттєвий вплив на Товариство;

"
є членом провiдного управлiнського персоналу Товариства, або материнського
пiдприємства.

Суб'єкт господарювання є пов'язаним iз Товариством, якщо виконується будь-яка з таких умов:
"

суб'єкт господарювання контролює або суттєво впливає на дiяльнiсть Товариства;

"

суб'єкт господарювання та Товариство є членами однiєї групи;

"
Товариство є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством iншого суб'єкта
господарювання;
"

обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони;

"
Товариство є спiльним пiдприємством третього суб'єкта господарювання, а iнший суб'єкт
господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб'єкта господарювання.
Пов'язаними сторонами не вважаються:
"
два суб'єкти господарювання, навiть якщо, що вони мають спiльного директора або
iншого члена провiдного управлiнського персоналу, або тому, що член провiдного
управлiнського персоналу одного суб'єкта господарювання має суттєвий вплив на iнший суб'єкт
господарювання;
"
два контролюючi учасники, просто тому, що вони здiйснюють спiльний контроль за
дiяльнiстю спiльного пiдприємства;
"

особи, що надають фiнансування;

"

профспiлка;

"
департаменти та агентства органу державної влади, що не контролюють, не здiйснюють
спiльного контролю або не мають суттєвого впливу на Товариство, просто якщо вони мають
звичайнi вiдносини з Товариством;
"
замовник, постачальник, суб'єкт господарювання, що отримав пiльги (франчайзер),
дистриб'ютор, генеральний агент, з яким Товариство здiйснює значний обсяг операцiй, просто з
причин економiчної залежностi, що виникає в результатi вищезазначеного.
Операцiя зi зв'язаною стороною - передача ресурсiв, послуг або зобов'язань мiж Товариством та
зв'язаною стороною, незалежно вiд того, чи призначається цiна.
Перелiк зв'язаних сторiн визначається Товариством враховуючи сутнiсть вiдносин, а не лише
юридичну форму.
Станом на 31 грудня 2014 року зв'язаними сторонами Товариства були:
"
власник, що володiє 87,08% Статутного фонду Товариства - Публiчне акцiонерне
товариство "Райффайзен Банк Аваль",
"
члени Наглядової ради Товариства,
"
провiдний управлiнський персонал.
Що стосується провiдного управлiнського персоналу для цiлей розкриття iнформацiї в

фiнансовiй звiтностi, то враховуючи суттєвi обмеження, щодо функцiональних повноважень,
встановленi правилами, щодо внутрiшнього контролю, суттєвого впливу на Товариство з огляду
на не прийняття одноособових рiшень в частинi укладання угод, що можуть мати влив на
збiльшення/зменшення ресурсiв Товариства, тощо, ключовий управлiнський персонал не є
суб'єктом для розкриття.

"

Виплати робiтникам.

Всi винагороди працiвникам Товариство класифiкує наступним чином:
"
короткостроковi винагороди (такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення,
щорiчнi оплачуванi вiдпустки, оплата лiкарняних листiв, премiї, якi виплачуються протягом 12
мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду, винагороди в негрошовiй формi на користь
працюючих спiвробiтникiв);
"
вихiднi допомоги - винагороди працiвникам, якi виплачуються у зв'язку з їх звiльненням
до досягнення ними пенсiйного вiку або в момент виходу на пенсiю (за рiшенням компанiї або у
зв'язку з їх добровiльним звiльненням);
"
виплати винагороди по закiнченню трудової дiяльностi (такi як пенсiї, iншi виплати пiсля
виходу на пенсiю): з встановленими внесками (визначена сума внескiв в пенсiйний план, суми
виплат працiвникам не визначенi) або зi встановленими виплатами (визначена сума виплат
працiвникам);
"
iншi довгостроковi винагороди (такi як виплати до ювiлейних дат, премiї, виплачуванi
бiльш нiж через 12 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду).
Матерiальна допомога, яка може виплачуватися за рiшенням керiвництва Товариства
спiвробiтнику у зв'язку з виходом на пенсiю через досягнення ним пенсiйного вiку або у зв'язку
з виходом на пенсiю по iнвалiдностi не класифiкується Товариством як пенсiйний план зi
встановленими виплатами, тому що такi виплати є вихiдною допомогою i у Товариства
вiдсутнє невiдмовне зобов'язання на їх здiйснення.

"

Капiтал.

Статутний капiтал Товариства, станом на 31 грудня 2014 року становить 180 208,5 тис. грн.
Учасниками Товариства є юридичнi особи.
Статутний капiтал Товариства сформований в повному обсязi.
Прибуток Товариства утворюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
Прибуток, який одержано пiсля розрахункiв з бюджетом та по iнших обов'язкових платежах, є
чистим прибутком Товариства.
Чистий прибуток може використовуватись Товариством за рiшенням Загальних зборiв
Учасникiв для утворення фондiв Товариства, виплати дивiдендiв, залишатися в розпорядженнi
Товариства або використовуватись iншим чином, прямо не забороненим законодавством.

Товариство формує Резервний фонд за рахунок чистого прибутку звiтного року, що залишається
у його розпорядженнi пiсля сплати податкiв та iнших обов'язкових платежiв (чистий прибуток
звiтного року).
Формування Резервного фонду здiйснюється за рахунок щорiчних вiдрахувань у розмiрi не
менше 5 вiдсоткiв вiд чистого прибутку за звiтнiй фiнансовий рiк. Процес вiдрахувань до
Резервного фонду триває до досягнення ним 25 вiдсоткiв статутного капiталу. Рiшення про
використання резервного капiталу приймається згiдно з рiшенням Загальних зборiв учасникiв
Товариства.
Товариство може формувати iншi резерви за рахунок чистого прибутку звiтного року, що
залишається у його розпорядженнi пiсля сплати податкiв та iнших обов'язкових платежiв
(чистий прибуток звiтного року).
У 2014 роцi рiшення про виплату дивiдендiв за 2013 рiк не приймалось в зв'язку з вiдсутнiстю
чистого прибутку.

"

Визнання виручки, доходiв та витрат.

Виручка (дохiд) - валове збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi
надходження або збiльшення корисностi активiв чи зменшення зобов'язань, що веде до
збiльшення власного капiталу, крiм випадкiв, пов'язаних iз внесками учасникiв власного
капiталу.
Виручка вiд продажу товарiв/необоротних активiв призначених для продажу визнається, як
правило, коли суттєвi ризики i вигоди вiд володiння товаром/активом утримуваним для продажу
переходять до покупця, з урахуванням вимог МСБО 17 "Оренда".
Товариство може отримувати виручку у наступних формах:
"
вiд надання послуг лiзингу (доходи вiд передачi предметiв лiзингу, доходи вiд
перепродажу вилучених предметiв лiзингу, доходи вiд повторного передання предметiв лiзингу
в фiнансовий лiзинг (вилученi предмети);
"
доходи вiд операцiй за договорами комiсiї;
"
доходи пов'язанi з коригуванням вартостi предметiв лiзингу;
"
доходи вiд адмiнiстративної комiсiї;
"
доходи по комiсiям за договорами фiнансового лiзингу;
"
доходи за договорами не фiнансової (оперативної) оренди;
"
вiд надання iнших послуг та виконання робiт (послуги з реєстрацiї та перереєстрацiї
предметiв лiзингу, iншi додатковi послуги за договорами фiнансового лiзингу);
"
вiд отриманням вiдсоткiв та iнше.
Виручка оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої або такої що пiдлягає отриманню
винагороди з урахуванням визначених у договорi умов платежу.
Доходи за джерелами отримання у бухгалтерському облiку Товариства подiляються на
такi групи:
"
доход (виручка) вiд реалiзацiї фiнансових послуг (фiнансова та не фiнансова оренда,
послуги пов'язанi з ними);

"
iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi, в тому числi доход вiд продажу iноземної валюти
та її балансовою вартiстю; доход вiд операцiйних курсових рiзниць; вiдшкодування ранiше
списаних активiв; доход вiд реалiзацiї оборотних активiв (крiм фiнансових iнвестицiй), штрафи
пенi, доходи вiд списання кредиторської заборгованостi, тощо;
"
доход вiд участi в капiталi методом участi в капiталi;

доход, отриманий вiд iнвестицiй, облiк яких ведеться

"
iншi фiнансовi доходи: одержанi дивiденди, вiдсотки та iншi доходи, отриманi вiд
фiнансових операцiй;
"
iншi доходи: доход вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй, необоротних активiв i майнових
комплексiв; доход вiд не операцiйних курсових рiзниць та iншi доходи, якi не пов'язанi з
операцiйною дiяльнiстю Товариства.
До фiнансових доходiв Товариства належать процентнi доходи за фiнансовою орендою та всiма
фiнансовими iнструментами - депозитами, облiгацiями.
Визнання фiнансового доходу вiд договорiв фiнансової оренди базується на моделi, що
вiдображає сталу перiодичну норму прибутковостi на чистi iнвестицiї Товариства в фiнансову
оренду.
Процентний дохiд визнається за методом нарахування.
Товариство визнає виручку в формi роялтi за методом нарахування, виходячи iз сутностi
вiдповiдної угоди використання права.
Товариство визнає виручку в формi дивiдендiв в момент встановлення його права як акцiонера
на отримання платежу за дивiдендами.
Отриманi дивiденди i вiдсотки у фiнансовiй звiтностi Товариства вiдображаються у складi
фiнансових доходiв.
Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що
призводить до зменшення власного капiталу Товариства (за винятком зменшення капiталу
внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути
достовiрно оцiненi.
Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для
отримання якого вони здiйсненi.
Товариство при вiдображеннi доходiв та витрат у бухгалтерському облiку дотримується
наступних принципiв: нарахування та вiдповiдностi доходiв та витрат.
Вiдповiдно до принципу нарахування доходи та витрати вiдображаються в облiку та звiтностi
тодi, коли вони виникають, незалежно вiд часу находження i сплати грошових коштiв.
Витрати Товариства групуються за функцiєю затрат з додатковим розкриттям iнформацiї
про характер витрат:

Собiвартiсть товарiв/ необоротних активiв призначених на продаж, включає вираженi в
грошовiй формi поточнi витрати Товариства на придбання цих активiв, виконанi роботи, наданi
послуги, та iнше.
Витрати, пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю не включаються до собiвартостi
реалiзованих активiв (товарiв), та послуг, а є витратами звiтного перiоду i складаються з
адмiнiстративних витрат, витрат на збут, та iнших операцiйних витрат.
До складу фiнансових витрат Товариство включає витрати на проценти (за користування
кредитами отриманими, за облiгацiями випущеними, за фiнансовою орендою тощо) та iншi
витрати Товариства, пов'язанi iз залученням позикового капiталу.
Iншi витрати - витрати, якi виникають пiд час звичайної дiяльностi (крiм фiнансових витрат), але
не пов'язанi з реалiзацiєю продукцiї (товарiв, необоротних активiв призначених для продажу,
робiт, послуг) та веденням операцiйної дiяльностi.
Витрати з податку на прибуток - визнаються витратами згiдно з положеннями МСБО 12
"Податок на прибуток", розкриваються у фiнансовiй звiтностi в окремiй статтi.

"

Податок на прибуток.

Витрати з податку на прибуток являють собою суму поточних витрат з податку на прибуток,
розрахованого з використанням дiючих податкових ставок, та з урахуванням вiдстроченого
податкового зобов'язання i вiдстроченого податкового активу.
Товариство застосовує пiдхiд "тимчасових рiзниць" для визначення витрат за податком на
прибуток.
Загальна сума витрат з податку на прибуток, яка визнається у звiтному перiодi Товариством,
складається з:
"

податкових витрат з податку на прибуток;

"
змiни вiдстрочених податкових активiв або вiдстрочених податкових зобов'язань, якi
визнаються щодо оподатковуваного прибутку / збитку поточного перiоду.
Податковi ефекти вiд господарських операцiй визнаються Товариством у складi прибуткiв або
збиткiв звiтного перiоду, якщо самi господарськi операцiї визнаються у складi прибуткiв або
збиткiв звiтного перiоду.
Податковi ефекти вiд господарських операцiй визнаються Товариством у складi iншого
сукупного прибутку, якщо самi господарськi операцiї визнаються у складi iншого сукупного
прибутку.
Податковi ефекти вiд господарських операцiй визнаються безпосередньо у складi капiталу, якщо
самi господарськi операцiї визнаються безпосередньо у складi капiталу.
Поточний податок на прибуток оцiнюються за сумою, що пiдлягає сплатi до бюджету. Податковi
ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми, - це ставки i
законодавство, прийнятi на звiтну дату.

Поточнi витрати з податку на прибуток залежать вiд оподатковуваного прибутку за рiк.
Оподатковуваний прибуток, вiдображений у податковiй звiтностi, вiдрiзняється вiд чистого
прибутку, вiдображеного у звiтi про фiнансовi результати, в зв'язку з особливостями норм
податкового законодавства.
Податкова база активу являє собою суму, яку з метою оподаткування буде вирахувано з
величини будь-яких оподатковуваних економiчних вигiд, якi Товариство отримає вiд
вiдшкодування балансової вартостi такого активу.
Податкова база зобов'язання - його балансова вартiсть за мiнусом будь-якої суми, що буде
вирахувана з метою оподаткування в майбутнiх перiодах.
Вiдстрочене податкове зобов'язання та вiдстрочений податковий актив визнається стосовно
тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань у фiнансовiй звiтностi та
вiдповiдними податковими базами, якi використовуються для розрахунку оподатковуваного
прибутку.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як
очiкується, будуть застосовуватися у тому перiодi, в якому актив буде реалiзований або буде
погашене зобов'язання, на основi дiючих або фактично дiючих податкових ставок (та норм
податкового законодавства) на звiтну дату.

"

Подiї пiсля звiтного перiоду.

У разi виникнення iстотних подiй пiсля звiтного перiоду, якi вимагають коригування,
Товариство коригує суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi, або визнає статтi, ранiше не визнанi у
звiтностi.
Коригувальнi подiї Товариство розподiляє на двi групи:
"

подiї, що пiдтверджують умови, якi iснували на звiтну дату;

"
подiї, якi вказують, що при складаннi фiнансової звiтностi неприпустимо було
застосовувати принцип безперервностi дiяльностi (за наявностi ознак, що Товариство не буде
продовжувати свою дiяльнiсть, такi подiї можуть вимагати коригування всiєї звiтностi).
Коригування фiнансової звiтностi вимагає тiльки суттєва iнформацiя.
Товариство не коригує статтi фiнансової звiтностi для вiдображення подiй, якi свiдчать про
умови, що виникли пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Однак, якщо зазначенi подiї є суттєвими i можуть вплинути на думку користувачiв звiтностi, то
Товариство розкриває iнформацiю про такi подiї у примiтках до фiнансової звiтностi.
Оголошення дивiдендiв власникам акцiй пiсля закiнчення звiтного перiоду теж розглядається
Товариством як подiя, що не вимагає коригування пiсля звiтного перiоду. Такi дивiденди не
вiдображаються як зобов'язання на звiтну дату. Якщо оголошення дивiдендiв вiдбулося до дати
затвердження фiнансової звiтностi, то Товариство здiйснює розкриття вiдповiдної iнформацiї у
примiтках до фiнансової звiтностi.

"

Вплив змiни облiкової полiтики.

Доцiльнiсть змiни того чи iншого положення облiкової полiтики Товариства встановлюється пiд
час проведення обов'язкової рiчної iнвентаризацiї, в окремих випадках пiд час аудиторської
перевiрки.
При цьому такi змiни можливi у випадках, передбачених, зокрема у разi:
"

змiн статутних вимог (тобто при внесеннi змiн до статуту Товариства);

"
змiн вимог органу, що затверджує положення (стандарти) бухгалтерського облiку
(вносяться змiни чи доповнення до тих чи iнших стандартiв);
"
змiни забезпечать достовiрне вiдображення подiй або операцiй у фiнансовiй звiтностi
Товариства.
Вплив змiни облiкової полiтики на подiї й операцiї минулих перiодiв Товариство вiдображає у
звiтностi шляхом:
"

коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року;

"

повторного надання порiвняльної iнформацiї стосовно попереднiх звiтних перiодiв.

Змiна облiкової полiтики, вибiр вiдображення впливу змiни на облiкову полiтику Товариство
розкриває й об?рунтовує у примiтках до фiнансової звiтностi за поточний звiтний перiод.
Облiкова полiтика застосовується Товариством щодо подiй i операцiй з моменту їх виникнення.
Не є змiною облiкової полiтики встановлення облiкової полiтики для:
"

подiй або операцiй, якi вiдрiзняються за змiстом вiд попереднiх подiй або операцiй;

"

подiй або операцiй, якi не вiдбувались ранiше.

Якщо неможливо розрiзнити змiну облiкової полiтики та облiкових оцiнок, то це розглядається i
вiдображається як змiна облiкових оцiнок.
Не є змiною облiкової полiтики Товариства змiна визначення облiкових оцiнок.
Облiкова оцiнка - це попередня оцiнка, яка використовується Товариством з метою розподiлу
витрат i доходiв мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Вона може бути переглянута, якщо
змiнюються обставини, на яких вона ?рунтувалась, або отримано додаткову iнформацiю. Змiни
облiкових оцiнок впливають тiльки на майбутнє i не стосуються минулого.
Наслiдки змiн в облiкових оцiнках Товариство включає до тiєї статтi звiту про фiнансовi
результати, яка ранiше застосовувалась для вiдображення доходiв або витрат, пов'язаних з
об'єктом такої оцiнки, в тому перiодi, в якому вiдбулася змiна, а також в наступних перiодах,
якщо змiна впливає на цi перiоди.

Внесення змiн до облiкової полiтики застосовуються з початку нового звiтного перiоду, i
оформлюється вiдповiдним наказом про внесення змiн до облiкової полiтики Товариства.
У випадках, коли Товариство розпочинає здiйснювати новi операцiї, або у випадку змiн окремих
законодавчих норм, введення положень з облiку щодо яких Товариство не могло передбачити
заздалегiдь, змiни в облiкову полiтику можуть бути внесенi протягом звiтного перiоду (року) i
застосовуються Товариством з дати затвердження таких змiн.

"

МСФЗ та тлумачення станом на 31 грудня 2014 р.

Стандарти, якi застосованi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства, були випущенi
станом на 31 грудня 2014 р. та набирають чинностi стосовно рiчних звiтних перiодiв, якi
починаються з 01 сiчня 2014 р., або пiсля цiєї дати.
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ)
МСФЗ 1
МСФЗ 5
МСФЗ 7
МСФЗ 8
МСФЗ 10
МСФЗ 13

Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi
Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть
Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї
Операцiйнi сегменти
Консолiдована фiнансова звiтнiсть
Оцiнка справедливої вартостi

Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО)
МСБО 1
МСБО 2
МСБО 7
МСБО 8
МСБО 10
МСБО 12
МСБО 16
МСБО 17
МСБО 18
МСБО 19
МСБО 21
МСБО 23
МСБО 24
МСБО 27
МСБО 29
МСБО 32
МСБО 34
МСБО 36
МСБО 37
МСБО 38
МСБО 39
МСБО 40
Тлумачення

Подання фiнансової звiтностi
Запаси
Звiт про рух грошових коштiв
Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки
Подiї пiсля звiтного перiоду
Податки на прибуток
Основнi засоби
Оренда
Дохiд
Виплати працiвникам
Вплив змiн валютних курсiв
Витрати на позики
Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони
Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть
Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї
Фiнансовi iнструменти: подання
Промiжна фiнансова звiтнiсть
Зменшення корисностi активiв
Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи
Нематерiальнi активи
Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка
Iнвестицiйна нерухомiсть

КТМФЗ 1

Змiни в iснуючих зобов'язаннях з виведенням з експлуатацiї, вiдновленням та
подiбних зобов'язаннях
КТМФЗ 4
Визначення, чи мiстить угода оренду
КТМФЗ 7
Застосування методу перерахунку згiдно з МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах
гiперiнфляцiї"
КТМФЗ 10 Промiжна фiнансова звiтнiсть i зменшення корисностi
КТМФЗ 13 Програми лояльностi клiєнта
КТМФЗ 18 Передачi активiв вiд клiєнтiв
ПКТ-15
Операцiйна оренда: заохочення
ПКТ-25
Податки на прибуток: змiни у податковому статусi суб'єкта господарювання або
його акцiонерiв
ПКТ-27
Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду
ПКТ-32
Нематерiальнi активи: витрати на сторiнку в Iнтернетi
В процесi складання цiєї фiнансової звiтностi Товариство не застосовувало новi та переглянутi
стандарти та тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слiд читати стандарти, якi
набудуть чинностi пiсля дати звiтностi. Наступнi новi стандарти, змiни iснуючих стандартiв та
iнтерпретацiї Товариство не застосовувало достроково.

"

Податок на прибуток.

Прибуток Товариства пiдлягає оподаткуванню тiльки на територiї України. У 2010 р. Верховна
Рада України затвердила Податковий кодекс, що замiнив Закон України "Про оподаткування
прибутку пiдприємств" з 1 квiтня 2011 р. Новим Податковим кодексом внесенi значнi змiни до
правил розрахунку податкової бази i передбачає поступове зменшення ставок податку з 25% до
16% протягом декiлькох наступних рокiв. Протягом першого кварталу 2011 р. податок на
прибуток в Українi стягувався з валових доходiв за вирахуванням валових витрат за ставкою
25%. З другого по четвертий квартал 2011 р. податок на прибуток в Українi стягувався з валових
доходiв за вирахуванням валових витрат за ставкою 23%. В 2012 р. податок на прибуток в
Українi стягувався за ставкою 21%. В 2013 р. Податковим кодексом встановлено ставку податку
на прибуток в розмiрi 19%. З 2014 р. Податковим кодексом встановлено ставку податку на
прибуток в розмiрi 18%.
Товариство не розрахувало суму вiдстроченого податку на прибуток на 31 грудня 2014 р. за
ставками податку на прибуток, передбаченими новим Податковим кодексом.
Складовi витрат iз податку на прибуток за роки, що закiнчились 31 грудня 2014 i 2013 рр., були
такими.
(тис. грн.)
2014 р.
2013 р.
Поточний податок на прибуток:
Витрати з поточного податку на прибуток
16 037 21 174
Вiдстрочений податок на прибуток:
Пов'язаний iз виникненням i сторнуванням тимчасових рiзниць
48 715
Витрати з податку на прибуток
16 037 69 889
Витрати з поточного податку на прибуток складалися з сторнування суми вiдстроченого

податкового активу на 01.01.2014р. в розмiрi 16 037 тис. грн.

"

Основнi засоби.

Рух за статтями основних засобiв був наступним:
(i) Внутрiшнi перемiщення, рекласифiкацiя та iншi змiни обумовленi переоцiнкою об'єктiв
основних засобiв, перерахунком амортизацiї до змiни валової балансової вартостi активу, а
також iншими факторами.
(тис. грн.)
Будинки та споруди Машини та обладнання
Транспортнi засоби Iнструменти,
прилади, iнвентар Основнi фонди в оперативному лiзингу Iншi основнi засоби
Iнвестицiйна нерухомiсть
Первiсна вартiсть на 1 сiчня 2014 р.
5
930
1 231
217
30
18 020
Надходження
45
278
5
147
Вибуття
84
219
Внутрiшнi перемiщення, рекласифiкацiя та iншi змiни
169

на 31 грудня 2014 р.
5
891
1 459
222

30
18 167
Накопичена амортизацiя
На 1 сiчня 2014 р.
5
727

547

183

-

7

-

153

249

23

-

2

905

124

-

-

-

-

298
Знос за рiк

Зменшення корисностi
Вибуття

-

83

Внутрiшнi перемiщення, рекласифiкацiя та iншi змiни (i)

на 31 грудня 2014 р.
5
797
672
206
9
1 203
Залишкова вартiсть
на 1 сiчня 2014 р.
на 31 грудня 2014 р.
94
787
16 964

"

203

684

34

16

-

21

-

23

17 722

Нематерiальнi активи.

Рух по статтям нематерiальних активiв був наступним:
(тис. грн.)
Права на комерцiйнi позначення Комп'ютернi програми та iнформацiйнi системи,
отриманi на умовах невиключного права користування Бiблiотечнi фонди Незавершенi
капiтальнi iнвестицiї в нематерiальнi активи
Первiсна вартiсть:
На 1 сiчня 2014 р.
7
8 842 2
516
Надходження 989 587
Вибуття
-

Внутрiшнi перемiщення, рекласифiкацiя та iншi змiни
516
(516)
На 31 грудня 2014 р. 7
10 347 2
587
Накопичена амортизацiя та збитки вiд зменшення корисностi:
На 1 сiчня 2014 р.
7
4 188 2
Амортизацiйнi вiдрахування за перiод
984
Зменшення корисностi
Вибуття
Внутрiшнi перемiщення, рекласифiкацiя та iншi змiни
На 31 грудня 2014 р. 7
5 172 2
Залишкова вартiсть
На 1 сiчня 2014 р. 4 654 516
На 31 грудня 2014 р. 5 175 587
"
"

Чистi iнвестицiї в лiзинг.

Станом на 31 грудня чистi iнвестицiї в лiзинг включають:
(тис. грн.)
31 грудня 2014 р.

31 грудня 2013 р.

Валовi iнвестицiї в лiзинг 2 242 774
2 340 772
Неотриманий фiнансовий дохiд 514 053
458 417
Чистi iнвестицiї в лiзинг до вирахування резерву на знецiнення
1 728 721
1 882 355
Резерв на знецiнення(517 212)
(306 715)
Непередбаченi оренднi платежi, визнанi як прибутки (збитки) за перiод
1 281 164
48 560
Всього чистi iнвестицiї в лiзинг

2 492 673
1 624 200

Чистi iнвестицiї в лiзинг за строками погашення:
(тис. грн.)
Зi строком погашення до 1 року
рокiв Всього

Зi строком погашення вiд 1 року до 5 рокiв

Валовi iнвестицiї в лiзинг станом на 31.12.2014
1 081 183
1 161 514
77
2 242 774
Неотриманий фiнансовий дохiд 271 630
242 407
16
Чистi iнвестицiї в лiзинг до вирахування резерву на знецiнення

514 053

809 553
919 107
61
1 728 721
Резерв на знецiнення(178 915)
(338 275)
(22) (517 212)
Непередбаченi оренднi платежi, визнанi як прибутки (збитки) за перiод
81 282
1 199 803
79
1 281 164
Всього чистi iнвестицiї в лiзинг станом на 31.12.2014

711 920
1 780 635
118
2 492 673
Валовi iнвестицiї в лiзинг станом на 31.12.2013
913 582
1 419 729
7 461
2 340 772
Неотриманий фiнансовий дохiд 200 554
256 515

1 348 458 417

Бiльше

5

Чистi iнвестицiї в лiзинг до вирахування резерву на знецiнення
713 028
1 163 214
6 113
1 882 355
Резерв на знецiнення(145 162)
(160 708)
(845) (306 715)
Непередбаченi оренднi платежi, визнанi як прибутки (збитки) за перiод
55 236
(6 641)
(35)
48 560
Всього чистi iнвестицiї в лiзинг станом на 31.12.2013

623 102
995 865
5 233
1 624 200

"

Довгострокова дебiторська заборгованiсть.

Станом на 31 грудня 2014 року у складi довгострокової дебiторської заборгованостi Товариства
облiковувалися iнвестицiї Товариства в договори фiнансового лiзингу, якi включають:
(тис. грн.)
31 грудня 2014 р.

31 грудня 2013 р.

Дебiторська заборгованiсть по договорам лiзингу
919 168 1 169 327
Непередбаченi оренднi платежi, визнанi як прибутки (збитки) за перiод
Знецiнення активу (резерв сумнiвних боргiв)
1 199 882
(338 297) (6 676)
(161 553)
За вирахуванням: 1 780 753
1 001 098

Також, станом на 31 грудня 2014 року у складi довгострокової дебiторської заборгованостi
Товариства облiковувались безвiдсотковi векселi, отриманi в рахунок дебiторської
заборгованостi вiд лiзингоодержувачiв, строк погашення яких бiльше 1 року:
(тис. грн.)

31 грудня 2014 р.

31 грудня 2013 р.

Довгостроковi векселi одержанi
Знецiнення активу (резерв сумнiвних боргiв)
1 758
(1 758)
5 803
(5 803)
За вирахуванням:

Всього довгострокова дебiторська заборгованiсть
-

1 780 753

-

1 001 098
Частина об'єктiв лiзингу, що переданi у фiнансовий лiзинг та вартiсть яких врахована у складi
iнвестицiй Товариства у фiнансовий лiзинг, знаходяться у заставi банку пiд кредитний договiр
на загальну суму 478 747 тис. грн.

"

Запаси.

На 31 грудня 2014 р. запаси Товариства включали:
(тис. грн.)
31 грудня 2014 р.
31 грудня 2013 р.
Виробничi запаси:
Паливо
4
2
Запаснi частини
53
44
Iншi
2
За вирахуванням:
Резерв на знецiнення запасiв
Разом виробничi запаси

Товари

(-)
57

48

(-)

Предмети лiзингу
46 223 74 571
Резерв на знецiнення (щодо вилучених предметiв лiзингу)

(-)

(-)

Разом товари
46 223
74 571

Разом запаси:
46 280 74 619
Станом на 31 грудня 2014 року та на 31 грудня 2013 року у Товариства немає активiв, якi
знаходяться на вiдповiдальному зберiганнi та облiковуються на за балансовому рахунку.

"

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги.

На 31 грудня 2014 р. торгова дебiторська заборгованiсть становила:
(тис. грн.)
31 грудня 2014 р.

31 грудня 2013 р.

Торгова дебiторська заборгованiсть за надання послуг в межах договорiв лiзингу 809
713 028
Непередбаченi оренднi платежi, визнанi як прибутки (збитки) за перiод
81 282 55 236
Торгова дебiторська заборгованiсть пiсля вилучення об'єктiв лiзингу 19 548 50 417
Торгова дебiторська заборгованiсть пiсля ремаркетингу 44 994 65 963
Торгова дебiторська заборгованiсть за товари 12 525 12 289
Резерв сумнiвної заборгованостi щодо зазначених вище статей (170 708)

553

(138 288)

Разом:
797 194
758 645

На 31 грудня 2014 i 2013 рр. торгова дебiторська заборгованiсть є безпроцентною та
погашається в ходi звичайної господарської дiяльностi Товариства.
Торгова дебiторська заборгованiсть, за вирахуванням резерву сумнiвної заборгованостi, на 31
грудня 2014 р. була деномiнована гривнях.
2012 р.
2011 р.
"

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть:

На 31 грудня 2014 р. iнша поточна дебiторська заборгованiсть становила:
(тис. грн.)
31 грудня 2014 р.

31 грудня 2013 р.

Дебiторська заборгованiсть за нарахованими доходами 51 450 49 706
Дебiторська заборгованiсть за вiдшкодуванням завданих збиткiв
478
Дебiторська заборгованiсть по розрахункам з обов'язкового соцiального страхування
54
16

Резерв сумнiвної заборгованостi

(8 207)

(6 875)

Разом:
43 297
43 325

Iнша дебiторська заборгованiсть, за вирахуванням резерву сумнiвної заборгованостi, на 31
грудня 2014 р. була деномiнована в таких валютах:
Гривня
43 279
Долар США
18

"

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками.

До складу дебiторської заборгованостi за розрахунками Товариство включає розрахунки:
"
за виданими авансами,
"
з бюджетом
На 31 грудня 2014 р. вказана дебiторська заборгованiсть становила:
(тис. грн.)
31 грудня 2014 р.
31 грудня 2013 р.
за розрахунками з бюджетом:
Авансовi внески з податку на прибуток
Податковий кредит з ПДВ
Податок з доходiв фiзичних осiб
Розрахунки по iнших податках
2
57
7 682
5
121

10 023 5 566

1 958

Разом дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами

4 523

12 040
24 662

13 374

Резерв сумнiвної заборгованостi

(912) (11 796)

Разом дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
3611
12 866
Разом:
15 651
26 240

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, виданими авансами та iнша
дебiторська заборгованiсть є безпроцентною та погашається в ходi звичайної господарської
дiяльностi Товариства i була деномiнована в гривнях

"

Витрати майбутнiх перiодiв.

На 31 грудня 2014 р. витрати майбутнiх перiодiв Товариства становили:
(тис. грн.)
31 грудня 2014 р.

31 грудня 2013 р.

Витрати майбутнiх перiодiв:
Витрати на страхування (пов'язанi з фiнансовим та оперативним лiзингом)
22
2 073
Вiдстроченi витрати за кредитними договорами 21
Витрати на передплаченi видання
Iншi
витрати
(страхування
службових
авто,
мед.
страхування
9
84
85
Iншi оборотнi активи
25
58
Разом:
140
2 237

Витрати майбутнiх перiодiв за строками:
Поточнi

Довгостроковi

На 31.12.2014 р.
Витрати майбутнiх перiодiв:
Витрати на страхування (пов'язанi з фiнансовим лiзингом)
Витрати на передплаченi видання

22

-

та

iнше)

Iншi

витрати

(страхування

службових

авто,

мед.

страхування

та

iнше)

9
84

-

Iншi оборотнi активи
Разом: 140

25

-

-

На 31.12.2013 р.
Витрати майбутнiх перiодiв:
Витрати на страхування (пов'язанi з фiнансовим лiзингом)
Вiдстроченi витрати за кредитними договорами 21
Витрати на передплаченi видання 85
Iншi оборотнi активи
58
-

1 037 1 036

Разом:
1 201
1 036

"

Грошовi кошти та їх еквiваленти.

На 31 грудня 2014 р. грошовi кошти та їх еквiваленти включали:
(тис. грн.)
31 грудня
2014 р.

31 грудня 2013 р.

Грошовi кошти в банку
22 324 61 755
Грошовi кошти для застави (покриття) кредитiв 94 611 161 111
Депозити до 3-х мiсяцiв
18 000 101 430
Разом: 134 935

324 296

На 31 грудня грошовi кошти в банку
були деномiнованi в таких валютах:
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013 р.
Гривня
19 537
62 269
Євро 5 193 29
Долар США 110 205
261 998
"

Статутний капiтал.

У 2014 роцi змiни у розмiрi статутного капiталу вiдсутнi. Станом на 31 грудня 2014 р.

затверджений i повнiстю сплачений статутний капiтал становив 180 209 тис. грн.
Оголошенi дивiденди
У 2014 роцi Товариством дивiденди не оголошувались.
"

Кредити та позики.

На 31 грудня 2014 р. кредити та позики включали таке:
(тис. грн.)
31 грудня 2014 р.
31 грудня 2013 р.
Довгостроковi кредити та позики
Кредити вiд банкiвських установ 433 460

1 171 335

Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями
Разом: 3 099 233

2 665 773

897 103

2 068 438

Короткостроковi кредити та позики
Процентнi кредити 117 000
51 500
Разом:
117 000

51 500

На 31 грудня кредити та позики
були деномiнованi в таких валютах:
Довгостроковi:
31 грудня 2014 р.
Гривня
Долар США 3 099 233
2 068 438
Короткостроковi:
Гривня
117 000
51 500
Долар США -

"

31 грудня 2014 р.

31 грудня 2013 р.

31 грудня 2013 р.

-

Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв.

Резерв пiд потенцiйнi штрафи
Керiвництво вважає, що ризик iнших потенцiйних штрафiв внаслiдок минулих подiй є
малоймовiрним.
Резерв пiд гарантiйнi зобов'язання
Товариство не здiйснює нарахування резерву пiд гарантiйнi зобов'язання в зв'язку з вiдсутнiстю
вказаних зобов'язань.

Резерв пiд контрактнi зобов'язання
Товариство здiйснює нарахування резерву пiд контрактнi
професiйних послуг.

зобов'язання, а саме на вартiсть

Резерв на невикористанi вiдпустки та премiї
Розмiр вiдрахувань у резерв на невикористанi вiдпустки визначається Товариством виходячи iз
суми витрат на оплату працi працiвникiв, що приймаються при розрахунку вiдпускних сум i
вiдрахувань (зборiв) на соцiальне страхування та забезпечення i пiдлягають накопиченню.
Також Товариство нараховує забезпечення на виплату премiй працiвникам.
Рух за статтями резервiв був таким:
(тис. грн.)
Резерв пiд контрактнi зобов'язання
Резерв на невикористанi вiдпустки та премiї
Iншi забезпечення
Разом
На 1 сiчня 2014 р.
221
3 773

815

2 737

Нараховано протягом року
3 376
3 183
6 559
Використано (1 915)
(3 064) (221) (5 200)
Сторнованi невикористанi суми
На 31 грудня 2014 р.
2 276
2 856
5 132

Загальна сума забезпечень складає:

Резерв пiд контрактнi зобов'язання
Резерв на невикористанi вiдпустки та бонуси
Iншi забезпечення
Разом
На 31 грудня 2013 р.
Короткостроковi резерви 815 2737 221
Довгостроковi резерви
На 31 грудня 2014 р.
Короткостроковi резерви 2 276 2 856 -

3 773
5 132

Довгостроковi резерви
-

"

-

Доходи майбутнiх перiодiв.

Станом на 31 грудня 2014 р. доходи майбутнiх перiодiв становлять суму 7 510 тис. грн., а на 31
грудня 2013 р. - 11 600 тис. грн.
До складу доходiв майбутнiх перiодiв Товариство включає в себе нарахування адмiнiстративної
комiсiї по договорам фiнансового лiзингу.
Доходи майбутнiх перiодiв за строками:
(тис. грн.)

31 грудня
2014 р.

31 грудня 2013 р.

Доходи майбутнiх перiодiв поточнi
2 178 3 387
Доходи майбутнiх перiодiв довгостроковi 5 332 8 213
Разом:
7 510 11 600

"

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги.

На 31 грудня 2014 р. кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включала
наступне:
(тис. грн.)

31 грудня 2014 р.

31 грудня 2013 р.

Зобов'язання за розрахунками з вiтчизняними постачальниками
Зобов'язання за розрахунками з iноземними постачальниками 284

6 295 345
4 148

Разом:
6 579 4 493

На 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 2013 р. торгова та iнша кредиторська заборгованiсть була
деномiнована в таких валютах:
31 грудня 2014 р.
31 грудня 2013 р.
Гривня

6 295
345
Євро 284

"

4 148

Поточнi зобов'язання з авансiв одержаних.

На 31 грудня 2014 р. поточнi зобов'язання за розрахунками з авансiв одержаних включали таке:
(тис. грн.)
31 грудня 2014 р.

31 грудня 2013р.

Аванси, отриманi за договорами фiнансового лiзингу 6 791
Аванси, отриманi за договорами реалiзацiї товарiв (послуг)
747
957

15 089

Разом:
7 538
16 046

На 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 2013 р. аванси одержанi були деномiнованi в таких валютах:
31 грудня 2014 р.
Гривня
7 410
16 046
Євро 128

"

31 грудня 2013 р.

-

Поточнi зобов'язання з оплати працi та iншi поточнi зобов'язання.

На 31 грудня 2014 р. поточнi з оплати працi включали таке:
(тис. грн.)
31 грудня 2014 р.

31 грудня 2013р.

Розрахунки з оплати працi
35
Разом:
35

-

На 31 грудня 2014 р. зобов'язання з оплати працi є безпроцентними та деномiнованi в гривнях.
На 31 грудня 2014 р. iншi поточнi зобов'язання включали таке:
(тис. грн.)

31 грудня 2014 р.

31 грудня 2013р.

Зобов'язання за нарахованими вiдсотками 2 160
Зобов'язання за розрахунками з iншими кредиторами
Iншi поточнi зобов'язання 21
23
34
2
Разом
44

2 196

На 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 2013 р. iншi поточнi зобов'язання є безпроцентними та
деномiнованi в гривнях

"

Валовий прибуток - розкриття компонентiв доходiв та собiвартостi реалiзацiї.

Перелiк за статтями
(тис. грн.)
2014 р.
2013р.
Доходи
Дохiд вiд реалiзацiї об'єктiв фiнансового та оперативного
050 1 001 115
Дохiд вiд реалiзацiї послуг фiнансового та оперативного лiзингу

лiзингу, товарiв

534

501 533

204 934

38 709

32 478

Всього доходiв:
1 035 583
1 206 049
Собiвартiсть реалiзацiї
Собiвартiсть реалiзацiї об'єктiв лiзингу
491 610
966 129
Собiвартiсть повторної реалiзацiї об'єктiв лiзингу та перепродаж
Iншi складовi собiвартостi
1 323
1 944
Всього собiвартiсть реалiзацiї:
531 642
1 000551
Валовий прибуток
503 941

"

205 498

Адмiнiстративнi витрати.

Перелiк за статтями:
(тис. грн.)
2014 р.
2013 р.

Витрати на службовi вiдрядження i утримання апарату управлiння пiдприємством та iншого
загальногосподарського персоналу
23 113
24 661
Винагороди за професiйнi послуги
5 054
6 311
Витрати на утримання та амортизацiю основних засобiв, iнших матерiальних необоротних
активiв загальногосподарського використання
1 351
742
Амортизацiя нематерiальних активiв загальногосподарського використання
984
874
Витрати на IТ
219 152

Всього адмiнiстративнi витрати

30 721 32 740

На 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 2013 чисельнiсть працiвникiв Товариства становить
31 грудня 2014 р. 31 грудня 2013р.
Чисельнiсть працюючих 66
68

"

Iншi операцiйнi доходи.

Перелiк за статтями
(тис. грн.)
2014 р.
2013р.
Дохiд вiд iндексацiї об'єктiв лiзингу
1 727 560
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 414688
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi
Отриманi штрафи, пенi, неустойки 2 323 3 473
Дохiд вiд купiвлi-продажу iноземної валюти
875
Страхове вiдшкодування
Вiдсотки по товарному кредиту
Iншi доходи
642
1 872 2 109
584
4 882
Всього iншi операцiйнi доходи
2 153 586
36 751

18 678
896
5 626 244
5 885

-

"

Iншi операцiйнi витрати.

Перелiк за статтями
(тис. грн.)
2014 р.
2013 р.
Витрати вiд операцiйної курсової рiзницi 2 097 093
1 245
Витрати вiд переоцiнки лiзингового портфелю 517 741
57 418
Сумнiвнi та безнадiйнi борги
301 021
29 611
Додатковi лiзинговi витрати
15 384
12 498
Витрати на купiвлю-продаж iноземної валюти
Iншi витрати операцiйної дiяльностi
Визнанi штрафи, пенi, неустойки 1 130
10
1 761
21

11 836 -

Всього iншi операцiйнi витрати
2 944 215
102 554

"

Iншi доходи.

Перелiк за статтями
(тис. грн.)
2014 р.
2013 р.

Реалiзацiя
105

необоротних

активiв

96

Iншi доходи -

50

Всього iншi доходи
105 146

"

Фiнансовi доходи i витрати.

Перелiк за статтями
(тис. грн.)
2014 р.
2013 р.
Фiнансовi доходи
Вiдсотки одержанi
Iншi доходи вiд фiнансових операцiй
Всього фiнансовi доходи

11 526 11 152
-

652

Фiнансовi витрати
Нарахованi вiдсотки та iншi фiнансовi витрати

11 526

123 616

11 804

89 604

"

Iншi витрати.

Перелiк за статтями
(тис. грн.)
2014 р.

2013р.

Iншi витрати
Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв

"

94

-

Операцiї Товариства з пов'язаними сторонами.

Операцiї Товариства з пов'язаними сторонами на 31 грудня включали:
(тис. грн.)
2014 р.
Фiнансовi витрати Iншi операцiйнi витрати
Фiнансовi
доходи
Засновник
АТ "Райффайзен Банк Аваль"
5 683 11 861
11 438
Ключовий управлiнський персонал Товариства 5 683

11 861

2013 р.
Фiнансовi витрати
доходи
Засновник
АТ "Райффайзен Банк Аваль

11 438
Iншi операцiйнi витрати

4 821 1 262 9 839

Фiнансовi

Ключовий управлiнський персонал Товариства 4 821

-

-

1 262 9 839

Залишки, що пiдлягають сплатi пов'язаними сторонами на 31 грудня, становили:
(тис. грн.)
2014 р.
Торгова та iнша
дебiторська заборгованiсть Грошовi кошти
та їх еквiваленти
Iншi оборотнi фiнансовi активи
Усього
Засновник АТ "Райффайзен Банк Аваль" 42
134 925
134 967
Ключовий управлiнський персонал Товариства -

-

2013 р.
Торгова та iнша
дебiторська заборгованiсть Грошовi кошти
та їх еквiваленти
Iншi оборотнi фiнансовi активи
Засновник АТ "Райффайзен Банк Аваль" 213

Усього
324 292

21 500

Ключовий управлiнський персонал Товариства

-

-

-

-

-

-

346 005

Залишки, що пiдлягають сплатi пов'язаним сторонам на 31 грудня, становили:
(тис. грн.)
2014р.
2013 р.
Засновник АТ "Райффайзен Банк Аваль"
Заборгованiсть за короткостроковими кредитами117 000
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
117 000

21 500
32

21 532

Умови операцiй з пов'язаними сторонами
Залишки за розрахунками з пов'язаними сторонами на кiнець звiтного перiоду є
незабезпеченими та безпроцентними i погашаються грошовими коштами. Товариством надано у
заставу майновi права по депозитним договорам на загальну суму 6 000 тис. дол. США. та
частину об'єктiв лiзингу, що переданi у фiнансовий лiзинг та вартiсть яких врахована у складi
iнвестицiй Товариства у фiнансовий лiзинг на загальну суму 478 747 тис. грн. для забезпечення
виконання зобов'язань по кредитному договору та акредитиву. За перiод, що закiнчився 31
грудня 2014 i 2013 рр., зменшення корисностi дебiторської заборгованостi стосовно сум
заборгованостi вiд пов'язаних сторiн, не вiдбувалось.
Доходи i торгова дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть по нарахованим вiдсоткам з пов'язаними сторонами на 31 грудня
2014 р. в сумi 42 тис грн. є безпроцентною, незабезпеченою та погашається в ходi звичайної
господарської дiяльностi. (2013 р.: 231 тис. грн.).

Торгова кредиторська заборгованiсть та вартiсть отриманих авансiв
Станом на 31 грудня 2014 р. торгова кредиторська заборгованiсть за наданi послуги перед
пов'язаними сторонами вiдсутня (2013 р.: 32 тис. грн.). Торгова кредиторська заборгованiсть
перед пов'язаними сторонами є безпроцентною та погашається в ходi звичайної господарської
дiяльностi. В 2014 р. та в 2013 р. аванси не отримувались.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають залишки на поточних рахунках в Банку в сумi
116 925 тис. грн. та короткостроковi депозити, розмiщенi в Банку в сумi 18 000 тис. грн.
Фiнансовi витрати
Фiнансовi витрати у виглядi процентiв, сплачених Товариством за отриманими вiд Банку
кредитами у 2014 р. склали 5 683 тис. грн. (в 2013 р. 4 821 тис. грн.).
Iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi витрати включають консультацiйнi послуги, наданi пов'язаною особою.
Фiнансовi доходи
В 2014 р. фiнансовi доходи у виглядi вiдсоткiв по депозитам та вiдсоткiв по залишках на
рахунках, отриманi вiд пов'язаної сторони, складають 11 438 тис. грн. ( в 2013 р.: 9 839 тис.
грн.).
Позики та кредити.
На 31 грудня 2014 року Товариств отримало короткостроковий кредит в нацiональнiй валютi
вiд пов'язаної сторони АТ "Райффайзен Банк Аваль", термiном погашення 12 сiчня 2015 року.
Вiдсоткова ставка за користування кредитними коштами в нацiональнiй валютi встановлюється
на рiвнi мiсячної трансферної цiни гривневого ресурсу +0,5% рiчних. За базову трансферну цiну
гривневого ресурсу приймається трансферна цiна на строк в один мiсяць та визначається
кредитором (АТ "Райффайзен Банк Аваль") одноосiбно. На 31 грудня 2014 року
короткострокова заборгованiсть Товариства за кредитом отриманим вiд АТ "Райффайзен Банк
Аваль" становить: станом на 31 грудня 2014 року - 117 000 тис. грн. (станом на 31 грудня 2013
року - 21 500 тис грн.). Заборгованiсть Товариства за нарахованими вiдсотками по кредиту
вiдсутня.
Винагорода управлiнському персоналу
На 31 грудня 2014 р. ключовий управлiнський персонал Товариства складався з 3 керiвникiв
вищої ланки (2013 р.: 3 керiвникiв).
Iнформацiя щодо загальної суми винагороди ключовому управлiнському персоналу на 31 грудня
2014 р. не суттєва тому не розкривається в даних примiтках.

"

Розкриття iнформацiї за сегментами дiяльностi.

З метою управлiння Товариство роздiлено на бiзнес-пiдроздiли, виходячи з виробленої
продукцiї та наданих послуг, i складається з наступних сегментiв:
"

Сегмент надання послуг з фiнансового та оперативного лiзингу.

Товариство здiйснює монiторинг операцiйних результатiв дiяльностi за вказаним сегментом для
цiлей прийняття рiшень про розподiл ресурсiв та оцiнки результатiв їх дiяльностi.
Результати дiяльностi сегменту оцiнюються на основi операцiйного прибутку або збиткiв, оцiнка
сегменту проводиться вiдповiдно до оцiнки операцiйного прибутку або збиткiв у фiнансовiй
звiтностi.
(тис. грн.)
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р.
Сегмент надання послуг з фiнансового та
оперативного лiзингу
Разом по сегментам
Виручка (чистий дохiд)
Дохiд вiд реалiзацiї об'єктiв фiнансового та оперативного лiзингу, товарiв
534 050
534 050

Дохiд вiд реалiзацiї послуг фiнансового та оперативного лiзингу
501 533

Виручка(чистий дохiд) всього
1 035 583
1 035 583
Собiвартiсть реалiзованих товарiв, послуг

(531 642)

(531 642)

Валовий прибуток (збиток) 503 941
Iншi операцiйнi доходи

503 941

2 153 586
2 153 586
Адмiнiстративнi витрати

(30 721)

(30 721)

501

533

Iншi операцiйнi витрати
(2 944 215)
Фiнансовий результат сегмента
(317 409)
(317 409)
Iншi фiнансовi доходи
11 526
11 526
Iншi доходи
105
Фiнансовi витрати
Iншi витрати (94)

(2 944 215)

105
(123 616)
(94)

(123 616)

Прибуток (збиток) сегмента
(429 488)
(429 488)
Витрати з податку на прибуток
(16 037)
(16 037)
Чистий прибуток (збиток) по сегменту (445 525)
(445 525)
Активи

2 842 573

Зобов'язання сегмента

2 842 573
3 243 071

3 243 071

Iнформацiя за сегментами продовження
(тис. грн.)

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р.
Сегмент
оперативного лiзингу
Разом по сегментам

надання

послуг

з

фiнансового

Виручка (чистий дохiд)
Дохiд вiд реалiзацiї об'єктiв фiнансового та оперативного лiзингу, товарiв
1 001 115
1 001 115
Дохiд вiд реалiзацiї послуг фiнансового та оперативного лiзингу

Виручка (чистий дохiд) всього

1 206 049

Собiвартiсть реалiзованих товарiв, послуг
Валовий прибуток

204 934

204 934

1 206 049
(1 000 551)
205 498

(1 000 551)
205 498

та

Iншi операцiйнi доходи
36 751
36 751
Адмiнiстративнi витрати
740)
Iншi операцiйнi витрати
Фiнансовий результат сегмента

(32 740)
(102 554)

(32

(102 554)

106 955
106 955
Iншi фiнансовi доходи
11 804
Iншi доходи
Фiнансовi витрати (89 604)
Iншi витрати

11 804
146
(89 604)
(0)

Прибуток (збиток) сегмента
29 301 29 301
Витрати з податку на прибуток
(69 889)
Чистий прибуток(збиток) по сегменту
Активи сегмента

2 271 073

Зобов'язання сегмента

2 226 046

1 009 893

(0)

(69 889)
(40 588)
(40 588)

2 271 073
2 226 046

Iнформацiя за географiчним розташуванням
(тис. грн.)
Виручка (чистий дохiд) вiд зовнiшнiх клiєнтiв
Україна
Закордоннi країни

146

2014 р.

2013 р.

1 205 089
25 690 960

Разом виручка згiдно звiту про прибутки та збитки
1 035 583
1 206 049

Система внутрiшньої звiтностi Товариства призначена для складання внутрiшньої звiтностi
вiдповiдно до МСФЗ. Вiдповiдно розкриття iнформацiї за сегментами також здiйснювалось на
основi МСФЗ. В iншому випадку необхiдно було б готувати додаткову звiрку мiж статтями,
вiдображеними у внутрiшнiй звiтностi, i статтями, вiдображеними у звiтностi для зовнiшнiх
користувачiв.

"

Фактичнi та потенцiйнi зобов'язання.

"

Податковi ризики

Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Товариства здiйснюється в повнiй вiдповiдностi до
законодавства, що регулює її дiяльнiсть та вважає, що ризикiв не iснує.
"

Юридичнi питання

У ходi звичайної дiяльностi Товариство є об'єктом судових позовiв i претензiй. Станом на
31.12.2014 р. Товариство виступає позивачем у 87 справах на загальну суму 365 522 тис. грн. та
виступає вiдповiдачем у 15 справах на зальну суму 314 тис. грн. Товариство враховує ймовiрнi
ризики, що можуть виникнути у результатi таких позовiв або претензiй, якi матимуть
негативний вплив на фiнансовий стан або результати дiяльностi Товариства в майбутньому, в
зв'язку з чим нараховує резерви сумнiвних боргiв пiд дебiторську заборгованiсть. Резерв
сумнiвних боргiв станом на 31.12.2014 р. складає 518 124 тис. грн.
"

Зобов'язання iнвестицiйного характеру

На 31 грудня 2014 р. Товариства не має зобов'язань з придбання та будiвництва основних
засобiв та нематерiальних активiв.
"

Оренднi зобов'язання

Операцiйна оренда - Товариство як орендар уклало угоду про оренду примiщення загальною
площею 781 кв. м. Строк дiї цiєї угоди складає до 26 червня 2015 року (дата закiнчення строку
суборенди).
На 31 грудня 2014 р. майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за договорами операцiйної оренди без
права припинення були наступними:
(тис. грн.)
2014р.
2013р.
До одного року
578 2 806
Бiльше одного року, але менше п'яти рокiв
Бiльше п'яти рокiв 578 4 206
"

-

1 400

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв.

Справедлива вартiсть
На 31 грудня 2014 р. та 31 грудня 2013 р. балансова вартiсть фiнансових iнструментiв
Товариства приблизно дорiвнювала їх справедливiй вартостi. Справедлива вартiсть фiнансових
активiв та фiнансових зобов'язань зi строком погашення до одного року, за вирахуванням будьяких передбачуваних коригувань в результатi оцiнки, вважається їх балансовою вартiстю у
зв'язку з короткими термiнами погашення цих iнструментiв. Однак, коли вплив вартостi грошей
у часi значний, справедлива вартiсть короткострокових фiнансових iнструментiв оцiнюється
шляхом дисконтування майбутнiх договiрних грошових потокiв за поточною ринковою
процентною ставкою, використовуваною Товариством для аналогiчних фiнансових
iнструментiв.
Справедлива вартiсть фiнансових зобов'язань оцiнюється шляхом дисконтування майбутнiх

договiрних грошових потокiв за поточною ринковою процентною ставкою, використовуваною
Товариством для аналогiчних фiнансових iнструментiв.

"

Фiнансовi iнструменти та управлiння ризиками.

Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають процентнi кредити, позики, облiгацiї,
векселi, грошовi кошти та їх еквiваленти та iншi оборотнi фiнансовi активи. Товариство має
рiзнi iншi фiнансовi iнструменти, як, наприклад, торгова кредиторська i дебiторська
заборгованiсть, якi виникають безпосередньо в ходi її операцiйної дiяльностi. Полiтика
Товариства не передбачає торгiвлi фiнансовими iнструментами. Товариству властивi кредитний
ризик, ризик лiквiдностi i ринковий ризик. Загальна програма управлiння ризиками
сконцентрована на непередбачуваностi та неефективностi фiнансового ринку України, i
спрямована на зменшення його потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан
Товариства. Вище керiвництво Товариства контролює процес управлiння цими ризиками, а
дiяльнiсть Товариства, пов'язана з фiнансовими ризиками, здiйснюється згiдно з вiдповiдною
полiтикою та процедурами, при цьому виявлення, оцiнка та управлiння фiнансовими ризиками
здiйснюються у вiдповiдностi до полiтики Товариства.
Пiдходи до управлiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче.
Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за
фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковi цiни мiстять у
собi три типи ризику: ризик змiни процентної ставки, валютний ризик та iншi цiновi ризики.
Товариству не притаманний суттєвий ризик змiни процентної ставки, оскiльки воно зазвичай
позичає кошти за фiксованими ставками. Так само Товариству не притаманнi iншi цiновi ризики.
Валютний ризик - це ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься
внаслiдок змiн валютних курсiв. Ризик Товариства, пов'язаний зi змiнами валютних курсiв,
стосується насамперед операцiйної дiяльностi Товариства (коли торгова кредиторська i
дебiторська заборгованiсть Товариства деномiнованi в iноземних валютах) i фiнансової
дiяльностi (коли процентнi позики Товариства деномiнованi в iноземних валютах).
Офiцiйнi курси iноземних валют, в яких деномiнованi фiнансовi активи та зобов'язання
Товариства, до гривнi, встановленi Нацiональним банком України на зазначенi дати, були
такими:

Долар США Євро
31 грудня 2014 р.
31 грудня 2013 р.

15,768556
19,232908
7,993 11,041530

У поданiй нижче таблицi представлена чутливiсть прибутку Товариства до оподаткування до
ймовiрної змiни обмiнних курсiв (у результатi змiн у справедливiй вартостi монетарних активiв i
зобов'язань) при постiйному значеннi всiх iнших змiнних. Аналiз чутливостi був пiдготовлений
на основi припущення про те, що частка фiнансових iнструментiв в iноземнiй валютi є
постiйною величиною на 31 грудня 2014 i 31 грудня 2013 рокiв.
(тис. грн.)
2014 р
Збiльшення/ (зменшення) у

базисних пунктах Збiльшення/ (зменшення) у
базисних пунктах
Змiна обмiнного курсу долара США
Змiна обмiнного курсу євро
+115%
Змiна обмiнного курсу долара США
Змiна обмiнного курсу євро
-115%

+98%
59 479
-98%
(59 479)

(370 108)
370 108

2013 р
Збiльшення/ (зменшення) у
базисних пунктах
Збiльшення/ (зменшення) прибутку до оподаткування
Змiна обмiнного курсу долара США
+20%
(141 416)
Змiна обмiнного курсу євро
+25%
5 202
Змiна обмiнного курсу долара США
-20%
141 416
Змiна обмiнного курсу євро
-25%
(5 202)

Ризик лiквiдностi
У поданiй нижче таблицi надана iнформацiя на 31 грудня про платежi за фiнансовими
зобов'язаннями Товариства, вiдмiнними вiд похiдних фiнансових iнструментiв, у розрiзi строкiв
погашення цих зобов'язань за угодами.
(тис. грн.)
2014р.
На вимогу
До 3 мiсяцiв 3-6 мiсяцiв 6-12 мiсяцiв Бiльше року
Усього
Кредити та позики 117 000
252 297
134 033
2 279 443
433 460
3 216
233
Нарахованi вiдсотки Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть з розрахункiв по заробiтнiй платi
6 247

35
332

6 579

35
Аванси та iншi поточнi зобов'язання
7 582
-

7 582

2013р.
На вимогу
До 3 мiсяцiв 3-6 мiсяцiв
Усього
Кредити та позики 51 500 257 663
Нарахованi вiдсотки 2 160 Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
3 549
944
68 000
72 493
Аванси та iншi поточнi зобов'язання
16 082
16 082

6-12 мiсяцiв Бiльше року
1 171 335
2 160

2 119 938

Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фiнансовими
iнструментами або за контрактом, що може призвести до фiнансових збиткiв. Товариству
властивий кредитний ризик вiд операцiйної дiяльностi (насамперед, за торговельною
дебiторською заборгованiстю) i вiд фiнансової дiяльностi, включаючи депозити в банках i
фiнансових установах, операцiї з iноземною валютою та iншi фiнансовi iнструменти. Фiнансовi
iнструменти, якi потенцiйно можуть призвести до iстотної концентрацiї кредитного ризику
Товариства, складаються в основному iз коштiв у банку, короткострокових депозитiв, а також
торгової та iншої дебiторської заборгованостi.
Кошти Товариства розмiщуються у банках, якi розташованi в Українi i мають добру репутацiю.
Дебiторська заборгованiсть представлена за вирахуванням резервiв сумнiвної заборгованостi.
Товариство не вимагає застави за фiнансовими активами. Кредитний ризик Товариства
вiдслiдковується та аналiзується в кожному конкретному випадку, i керiвництво вважає, що
кредитний ризик адекватно вiдображений у резервах на покриття збиткiв вiд зменшення
корисностi активiв.
Максимальний кредитний ризик для Товариства на 31 грудня 2014 складався з такого:
(тис. грн.)
2014 р.
2013 р.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
1 780 753
1 001 098

Грошовi кошти та їх еквiваленти
134 935
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
797 248
759 139
Дебiторська заборгованiсть за нарахованими доходами
42 831
Векселя отриманi
679 740
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
2 760 469
2 140 970

"

324 296

43 243

3 611 12 866

Чистий прибуток на акцiю.

Оскiльки Товариство не є акцiонерним, то сума базового прибутку на акцiю не розраховується.

"

Подiї пiсля звiтного перiоду.

Пiсля дати балансу, в зв'язку з складним економiчним становищем та полiтичною кризою в
Українi спостерiгається тенденцiя збiльшення курсу iноземної валюти по вiдношенню до гривнi,
що призведе до збiльшення витрат Товариства (дивись валютний ризик).

"

Умовнi зобов'язання.

Невiдмовнi зобов'язання на виплати у Товариства вiдсутнi.

Керiвник__________________________Спихальський Михаль Войцех

Головний бухгалтер________________Александрова Олена Вiкторiвна

