
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.  

Генеральний 
директор 

      
Золотарьова Людмила Семенiвна 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
18.04.2014 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВiЕйБi Лiзинг" 

2. Організаційно-правова форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Код за ЄДРПОУ 

33880354 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Шевченкiвський р-н, 04119, м. Київ, вул. Дегтярiвська, буд.27Т 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044)481-22-22 (044)481-22-88 

6. Електронна поштова адреса 

office@vableasing.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)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці www.vableasing.com.ua 

в мережі 
Інтернет 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв) 

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

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 X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента  
2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

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 

X 

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 включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

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) X 

30. Річна фінансова звітність X 

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 

Емiтент не прймав участi в створеннi юридичних осiб. 
У емiтента немає посади корпоративного серкретаря.Емiтент не є акцiонерним 
товариством та не розкриває iнформацiю про стан корпоративного управлiння. 
Емiтент не випускав акцiї похiднi та iншi цiннi папери окрiм облiгацiй. 
Таблицi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 
продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не 
заповненi оскiльки емiтент неi займається видами дiяльностi, що 
класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної 
дiяльностi. 
ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг" не є емiтентом iпотечних цiнних паперiв або цiльових 
облiгацiй та не розкриває вiдповiдну iнформацiю. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВiЕйБi Лiзинг" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

A00 №108951 

3. Дата проведення державної реєстрації 

15.11.2005 

4. Територія (область) 

5. Статутний капітал (грн) 

35350000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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) 

66 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

64.91 фiнансовий лiзинг 

77.11 надання в оренду автомобiлiв i легкових транспортних засобiв 

66.12 посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах 

10. Органи управління підприємства 

Вищим органом управлiння Товариства є Загальнi збори. Загальнi збори здiйснюють загальне 
керiвництво дiяльнiстю ТОВ «ВiЕйБi Лiзинг», визначають цiлi та стратегiю його розвитку. До 
складу Загалних зборiв входить ПАТ "ВiЕйБi Банк". Наглядова рада ТОВ «ВiЕйБi Лiзинг» 

представляє iнтереси власникiв у перiод мiж проведенням Загальних зборiв, регулює та здiйснює 
контроль за дiяльнiстю Генерального директора. До складу Наглядової Ради входять: Голова 
Наглядової Ради ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг"- Мальцев Денис Костянтинович; Член Наглядової Ради 

ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг"- Головко Анжелiка Леонiдiвна; Член Наглядової Ради ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг"- 
Салiвон Олексiй Володимирович. Генеральний директор Золотарьова Людмила Семенiвна є 

виконавчим органом ТОВ «ВiЕйБi Лiзинг», який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю ТОВ 
«ВiЕйБi Лiзинг» в межах своєї компетенцiї та несе вiдповiдальнiсть за її результати. Генеральний 
директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi та органiзовує виконання їх рiшень.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 

ПАТ "ВiЕйБi Банк" 

2) МФО банку 

380537 

3) поточний рахунок 



26002262400276 

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

ПАТ "ВiЕйБi Банк" 

5) МФО банку 

380537 

6) поточний рахунок 

26002262400276 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний 
орган, що 

видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

послуги з фiнансового лiзингу ФЛ №272 24.01.2006 

Нацiональна 
комiсiя, що 
здiйснює 

регулювання 
у сферi 

фiнансових 
послуг 

23.04.2014 

Опис 
Термiн дiї довiдки про взяття на облiк не 

обмежений 

  

надання послуг з перевезення пасажирiв i небезпечних вантажiв 
автомобiльним транспортом 

Серiя АГ 
№587536 

19.07.2011 

Мiнiстерство 
транспорту 
та зв'язку 
України 

Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї не обмежений. 

  

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 
рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 
агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 
поновлення рейтингової оцінки 

емітента або цінних паперів 
емітента 

Рівень кредитного 
рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

Рейтингове агентство 
"Експерт рейтинг" 

уповноважене рейтингове 
агентство 

31.03.2014 uaBBB+  

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Публiчне акцiонерне 
товариство "Всеукраїнський 

19017842 
04119Україна м.Київ вул. 

Дегтярiвська, 27 Т 
100 



акцiонерний банк" 

Прізвище, ім" я, по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

- - - - 0 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова Наглядової Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мальцев Денис Костянтинович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

НС 502451 24.07.1998 Соснiвський РВ УМВС України в Черкаськiй областi  

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

вища економiчна 

6) стаж керівної роботи (років)** 

8 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ «Комерцiйний банк «Глобус»: 07.02.2011р.-31.03.2011 Радник Голови Правлiння з питань 
операцiй на фiнансових ринках  

8) дата обрання та термін, на який обрано 

23.04.2014  

9) Опис 

Винагорода не сплачувалась, змiн у складi не вiдбувалось, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Займає посаду Голови Правлiння ПАТ "ВiЕйБi Банк". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Головко Анжелика Леонидовна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

КН 3644301 24.04.1998 Крюкiвський РВ УМВС України в Полтавськiй областi  



4) рік народження** 

1970 

5) освіта** 

вища економiчна 

6) стаж керівної роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Комерцiйний банк « ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА»: 
13.09.2007р.-11.10.2011р. Заступник Голови Правлiння  

8) дата обрання та термін, на який обрано 

23.04.2014  

9) Опис 

Винагорода не сплачувалась, змiн у складi не вiдбувалось, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Займає посаду Голови Правлiння ПАТ "ВiЕйБi Банк". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Салiвон Олесiй Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СА 458487 23.05.1997 Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi  

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

вища економiчна 

6) стаж керівної роботи (років)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ «Унiверсал Банк» директор департаменту розвитку малого та середнього бiзнесу.  

8) дата обрання та термін, на який обрано 

23.04.2014  

9) Опис 

Винагорода не сплачувалась, змiн у складi не вiдбувалось, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Займає посаду Голови Правлiння ПАТ "ВiЕйБi Банк". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада 

Генеральний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Золотарьова Людмила Семенiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

КН 041591 17.12.1995 Лубенський МРВ УМВС України в Полтавськiй областi 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

вища економiчна 

6) стаж керівної роботи (років)** 

14 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Українська лiзингова компанiя", директор. 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

23.04.2014  

9) Опис 

Розмiр виплаченої винагороди за 2013 рiк складає 240 тис. грн. (в натуральнiй формi не 
виплачувалась). Змiн у персональному складi посадової особи протягом звiтного перiоду не 
вiдбувалось. неогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. стаж керiвної роботи 
понад 14 рокiв. працiювала на посадi Генерального директора ТОВ "Українська лiзингова 
компанiя" (BNP Paribas Group). Обiймає наступнi посади в iнших пiдприємствах: Голова 
Правлiння ТОВ ВiЕйБi Груп"(м. Київ, вул.Мельникова,32, 04119), Генеральний директор ТОВ 
"ВiЕйБi Експрес"(м. Київ, вул.Мельникова,32, 04119).  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Загребельна Олена Георгiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 246693 21.10.1999 Ватутiнський РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 

4) рік народження** 

1959 

5) освіта** 

вища економiчна 

6) стаж керівної роботи (років)** 



18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Українська лiзингова компанiя", головний бухгалтер 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

23.04.2014  

9) Опис 

Розммiр виплаченої винагороди за 2013 рiк - 216 тис. гривень (в натуральнiй формi винагорода не 
сплачувалась), змiн у персональному складi протягом звiтного року не вiдбувалось, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Стаж керiвної роботи понад 18 рокiв. Ранiше 
обiймала посаду головного бухгалтера в ТОВ "Українська лiзингова компанiя" (BNP Paribas 
Group), ТОВ "Україна трейдинг", IК "КIНТО" та iн. Обiймає посаду головного бухгалтера на 
наступних пiдприємствах: ТОВ "ВiЕйБi Груп" (м. Київ, вул.Мельникова,32, 04119), ТОВ "ВiЕйБi 
Експрес" (м. Київ, вул.Мельникова,32, 04119). 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ Б.Гринченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ №581322 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 377-72-65 

Факс (044) 279-12-49 

Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть 
депозитарiю цiнних паперiв 

Опис надає депозитарнi послуги 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа ПФТС" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 03150 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ Шовковична, 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АД №034421 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012 

Міжміський код та телефон (044) 277-50-00 

Факс (044) 277-50-01 

Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї 
торгiвлi на фондовому ринку 

Опис надає послуги з торгiвлi цiнними паперами 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Рейтингове агентство 
"Експерт-рейтинг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 34819244  

Місцезнаходження 04073 Україна м. Київ Оболонський м.Київ провул. Куренiвський, 15 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

5 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.06.2010 

Міжміський код та телефон (044) 227-60-74 



Факс (044) 592-67-36 

Вид діяльності визначення та пiдтримання кредитних рейтингiв 

Опис встановлює та пiдтримує кредитний рейтинг випуску облiгацiй 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiверсальна" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 32079024 

Місцезнаходження 01030 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ Б.Хмельницького, 48 а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АГ № 569713 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.03.2011 

Міжміський код та телефон (044) 281-61-50 

Факс (044) 281-61-50 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис майнове та особисте страхування, страхування вiдповiдальностi 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ОНIКС" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 32079024 

Місцезнаходження 39627 Україна Полтавська Кремечуцький м. Кременчук Квартал 278, 
22Б  

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АГ №569438  

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.02.2011 

Міжміський код та телефон (0536) 79-28-31 

Факс (0536) 79-28-31 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис майнове страхування 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство страхова компанiя "Страховi 
Гарантiї" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21957067 

Місцезнаходження 83004 Україна Донецька Київський м.Донецьк Артема, буд. 138 А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АГ № 569894 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 



Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.05.2011 

Міжміський код та телефон (062) 210-02-83 

Факс (062) 210-02-83 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис майнове страхування 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство „Страхова Компанiя „ПРОВIДНА” 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21957067 

Місцезнаходження 03049 Україна м. Київ Соломенський м.Київ пр-т Повiтрофлотський, 
25 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ № 520918 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.02.2010 

Міжміський код та телефон (044) 492-18-18 

Факс (044) 492-18-10 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис майнове страхування 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Українська 
страхова група» 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30859524 

Місцезнаходження 03038 Україна м. Київ Солом'янський м.Київ I. Федорова, буд. 32 лiт. 
А  

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ №500320  

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з врегулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.01.2010 

Міжміський код та телефон (044) 206-65-45 

Факс (044) 206-65-45 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис майнове страхування 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство «Українська акцiонерна страхова 
компанiя АСКА» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 13490997 

Місцезнаходження 83052 Україна Донецька Калинiнський м.Донецьк просп. Iллiча, 100  

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ № 569985 



вид діяльності 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.04.2011 

Міжміський код та телефон (062) 348-38-87 

Факс (062) 348-38-87 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис майнове та особисте страхування, страхування вiдповiдальностi 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПКФ 
Аудит-фiнанси" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 34619277 

Місцезнаходження 03038 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ О.Гончара, буд.41 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

3886 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.10.2006 

Міжміський код та телефон (044) 501 25 31 

Факс (044) 501 25 31 

Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть 

Опис аудит фiнансової звiтностi 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

1) процентні облігації 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
у випуску 

(штук) 

Форма 
існування та 

форма випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Процентна 
ставка за 

облігаціями 
(у відсотках) 

Термін 
виплати 

процентів 

Сума 
виплачених 
процентів за 

звітний період 
(грн) 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30.09.2011 141/2/11 

Державна комiсiя 
з цiнних паперiв 
та фондового 

ринку 

1000 75000 
Бездокументарні 

іменні 
75000000 20 

перiодичнiсть 
91 день 

5454725.88 10.10.2016 

Опис 

Вiдповiдно до Рiшення Котирувальної комiсiї №774 вiд 11.01.2013 року облiгацiї iменнi процентнi ТОВ «ВiЕйБi Лiзинг» серiї В 14.01.2013 року виключенi з 
Бiржового списку ПАТ «Українська бiржа» у зв’язку з не проведенням бiржових торгiв протягом 60 календарних днiв. 
Вiдповiдно до Рiшення Операцiйного управлiння ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» (далi-«ПФТС») №0204/2013/3 вiд 02.04.2013 року облiгацiї iменнi вiдсотковi 
звичайнi серiї В емiтентом яких є ТОВ «ВiЕйБi Лiзинг» переведенi до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня. 

  



XI. Опис бізнесу 

Протягом 2013 року ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг" розробило та запровадило цiлий ряд унiкальних 
стратегiчних продуктiв та акцiй спрямованих на збiльшення обсягiв продажу, а саме: 
-запущенi програми Пежо та Сiтроєн Лiзинг, представлений унiкальний продукт з авансом 0%; 
-запровадженi спецiальнi умови лiзингу для брендiв: Skoda, Toyota, Mitsubishi, Ford, Hyundai, 
Audi; 
-запущений продукт "Швидкий лiзинг для тракторiв МТЗ"; 
-проведена акцiя "Авто за 1 день". 

  

У органiзацiйну структуру Товариства входять наступнi пiдроздiли: департамент продажiв 
(продаж лiзингових та сервiсних послуг), департамент ризик-менеджменту (аналiз та управлiння 
кредитними ризиками), операцiйний департамент (передача, реєстрацiя та зняття з облiку 
предметiв лiзингу, страхування, надання сервiсних послуг, монiторинг предметiв лiзингу), 
юридичний департамент (юридичне супроводження), фiнансовий департамент (бухгалтерський, 
податковий облiк, управлiння активами та пасивами та грошовими коштами), департамент 
iнформацiйних технологiй (супроводження компьютерної технiки та програмного забезпечення), 
департамент розвитку бiзнесу, департамент по роботi з персоналом, департамент безпеки.  
Протягом звiтного перiоду були наступнi змiни у органiзацiйнiй структурi порiвняно з попереднiм 
роком: лiквiдовано департамент по роботi з дебiторською заборгованiстю та проблемними 
активами (у зв'язку зi зменшенням обсягiв проблемних активiв). 

  

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв у 2013 роцi - 66 осiб, позаштатних працiвникiв - 4, 1 
особа, що працює за сумiсництвом. 
Витрати на оплату працi у 2013 роцi склали 10500 тис. (зменшились порiвняно iз 2012 роком на 
978 тис. грн. у зв'язку зi зменшенням кiлькостi персоналу). 
Кадрова полiтика ТОВ «ВiЕйБi Лiзинг» у 2013 роцi була спрямована на вдосконалення 
професiйних знань та вмiнь працiвникiв, згiдно з операцiйними потребам Компанiї. З цiєю метою 
були органiзованi внутрiшнi тренiнговi навчання. Працiвники активно беруть участь у зовнiшнiх 
професiйно-спрямованих конференцiях, семiнарах для пiдвищення рiвня обiзнаностi та обмiну 
досвiдом з провiдним фахiвцями вiдповiдних галузей. 2013 рiк та перший квартал 2014 року також 
продуктивнi у частинi пiдготовки молодих фахiвцiв, котрi тiльки стали випускниками вищих 
навчальних закладiв. Близько 7 молодих фахiвцiв пройшли практику та стажування у Компанiї та 
деякi з випускникiв ВНЗ отримали можливiсть працевлаштування у дружному та перспективному 
колективi команди ТОВ «ВiЕйБi Лiзинг». 
Кожен працiвник ТОВ «ВiЕйБi Лiзинг» має високий квалiфiкацiйний рiвень освiти, що вiдповiдає 
займанiй посадi та має базову або повну вищу освiту. 

  

Асоцiацiя "Українське об'єднання лiзингодавцiв" (УОЛ) створена в 2005 роцi як добровiльний 
союз професiйних учасникiв ринку лiзингу. Головною метою Асоцiацiї визначено завдання 
сприяти розвитку вiдкритого i рiвнодоступного ринку оперативного i фiнансового лiзингу в 
Українi шляхом координацiї дiяльностi пiдприємств, що об'єдналися для захисту спiльних 
iнтересiв. В той же час проголошено, що об'єднання не слугуватиме досягненню будь-яких угод 
мiж її членами щодо розподiлу лiзингового ринку. Об'єднання є неприбутковою органiзацiєю 
згiдно з чинним законодавством України та не ставить своєю метою отримання прибутку. 
Асоцiацiя грунтується на засадах вiдкритого членства - повного для професiйних учасникiв ринку 
та асоцiйованого для нелiзингових компанiй. Вищим органом управлiння є загальнi збори, а в 
перiод мiж ними управлiння справами покладено на Раду Асоцiацiї. Асоцiацiя об'єднує 37 
компанiй, серед яких є провiднi лiзiнговi компанiї та представники сумiжних ринкiв. ТОВ 
"ВiЕйБiЛiзинг" є членом УОЛ 



Товариство не проводить спiльної дiяльност

Пропозицiй щодо реорганiзацi збоку трет х

В основу облiкової полiтики ТОВ "ВiЕйБ
України, визначенi у наступних нормативно
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” в д
положеннях (стандартах) бухгалтерського
бухгалтерського облiку пiдприємств та орган
№291 вiд 30.11.99р. iз змiнами та доповненнями
регулюють ведення бухгалтерського обл ку
та нематерiальних активiв у фiнансовому обл
прямолiнiйним методом, який полягає в тому
вартостi, яка амортизується, на очiкуваний
вiднесенням мiсячної суми амортизацiї на
призупиняється на перiод реконструкцiї модерн
об'єктiв основних засобiв. При нарахуванн
застосовується, лiквiдацiйна вартiсть не визначається
необоротних матерiальних активiв нараховується
Запаси вiдображаються у бухгалтерському
первiсною вартiстю або чистою вартiстю реал
реалiзацiї, якщо на дату балансу їх цiна знизилась
втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду
одиницi запасiв вирахуванням з очiкуваної
виробництва i збут. Довгостроковi фiнансов
капiталi. 

Основнi види послуг, що надаються ТОВ
займають переважну долю у структурi доход
податковому законодавствi пiдвищилась приваблив
подальше зростання даного сегменту; -послуги
дiльностi є один iз прiоритетних та преспективн
унiверсальною компанiєю яка не має жорсткої
що передаються в лiзинг в зв'язку з чим не
продажiв, на дiяльнiсть та обсяги продажу
ф нансовому ринку та в економ ц в ц лому



фiнансвування нелiквiдних предметiв лизингу
дифiренцiйований пiдхiд до минiмального
лiзингу в залежностi вiд ступiня лiквiдност
лiзингових угод- обмеження максимального
розмiру вiдкритої валютної позицiї, вiдображення
рахунок валютних кредитiв механiзму коригування
курса вiдповiдної валюти; -страхування предм
в власностi лiзингової компанiї; -аналiз кредитоспроможност
постачальниками схеми оплати за якої авансовий
по договору лiзингу. Основнi канали збуту
партнерiв (постачальники, страховi компан
агентська мережа; -активнi продажi та реклама
лiзингу в Українi. Операторами ринку лiзингу
роцi), на топ-20 припадає 33% обсягу дiючих
лидери ринку активiзувались, нарощуючи
угод у вартiсному вимiрi був в 2 рази бiльшим
2012 роцi прирiст цього показника склав
бiльше нiж у 2 рази перевищiв показник
Лiзинг" займає 7-ме мiсце за обсягом переданих
планом розвитку ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг" передбачається
лiзинговий портфель на 20% та отримати при

Протягом останнiх п'яти рокiв товариство
з проведенням основної господарської д яльност
та/або вiдчудження активiв не пов'язанних
здiснювалось. 

З ПАТ "ВiЕйБi Банк" протягом звiтного року
20.12.2013 Додаткова угода № 7 до Договору
16.12.2013 Додаткова угода № 6 до Договору
11.12.2013 Додаткова угода № 5 до Договору
20.09.2013 Додаткова угода № 4 до Договору
18.07.2013 Додаткова угода № 3 до Договору
17.07.2013 Додаткова угода № 2 до Договору
20.06.2013 Додаткова угода № 1 до Договору
20.06.2013 Договiр банкiвського вкладу №
04.03.2013 Додаткова угода № 5 до Договору
04.03.2013 р.на суму 10 000,00 грн. 

Додаткова угода № до Генерального



рахунку та здiйснення розрахунково-касового
25.01.2013 Договiр про внесення змiн до Договору
рахунку та здiйснення розрахунково-касового
28.01.2013 Договiр про внесення змiн до Договору
рахунку та здiйснення розрахунково-касового
24.01.2013 Договiр № 26000262402685 про
розрахунково-касового обслуговування, в
обслуговування рахунку - 
24.01.2013 Договiр про внесення змiн до Договору
рахунку та здiйснення розрахунково-касового
систем дистанцiйного обслуговування рахунку
24.01.2013 Додаткова угода № 1 до Договору
рахунку та здiйснення розрахунково-касового
систем дистанцiйного обслуговування рахунку
31.01.2013 Додаткова угода № 2 до Договору
рахунку та здiйснення розрахунково-касового
систем дистанцiйного обслуговування рахунку
01.02.2013 Додаткова угода № 3 до Договору
рахунку та здiйснення розрахунково-касового
систем дистанцiйного обслуговування рахунку
04.02.2013 Додаткова угода № 4 до Договору
рахунку та здiйснення розрахунково-касового
систем дистанцiйного обслуговування рахунку
07.02.2013 Додаткова угода № 5 до Договору
рахунку та здiйснення розрахунково-касового
систем дистанцiйного обслуговування рахунку
08.02.2013 Додаткова угода № 6 до Договору
рахунку та здiйснення розрахунково-касового
систем дистанцiйного обслуговування рахун
11.02.2013 Додаткова угода № 7 до Договору
рахунку та здiйснення розрахунково-касового
систем дистанцiйного обслуговування рахунку
26.02.2013 Додаткова угода № 5 до Договору
рахунку та здiйснення розрахунково-касового
систем дистанцiйного обслуговування рахунку
26.04.2013 Додаткова угода № 10 до Договору
рахунку та здiйснення розрахунково-касового
систем дистанцiйного обслуговування рахунку
26.05.2013 Додатковий договiр № 11 Договору
рахунку та зд йснення розрахунково касового



24.11.2013 Додатковий договiр № 16 Договору
рахунку та здiйснення розрахунково-касового
систем дистанцiйного обслуговування рахунку
05.09.2013 Додатковий договiр № 14 Договору
рахунку та здiйснення розрахунково-касового
систем дистанцiйного обслуговування рахунку
24.12.2013 Договiр № 26002262400276 про
розрахунково-касового обслуговування, в
обслуговування рахунку - 
24.12.2013 Додатковий договiр № 1 Договору
рахунку та здiйснення розрахунково-касового
систем дистанцiйного обслуговування рахунку
24.01.2014 Додатковий договiр № 2 Договору
рахунку та здiйснення розрахунково-касового
систем дистанцiйного обслуговування рахунку
03.02.2014 Додатковий договiр № 3 Договору
рахунку та здiйснення розрахунково-касового
систем дистанцiйного обслуговування рахунку
03.03.2014 Додатковий договiр № 4 Договору
рахунку та здiйснення розрахунково-касового
систем дистанцiйного обслуговування рахунку
30.05.2013 Договiр про розiрвання Кредитного
-23.10.2013 договiр про вiдступлення права
домовленостi сторiн про вiдступлення права
цiноутворення - ринкова вартiсть; 
-23.10.2013 договiр про вiдступлення права
пiдставi домовленостi сторiн про вiдступлення
методика цiноутворення - ринкова вартiсть
-23.12.2013 договiр про вiдступлення права
домовленостi сторiн про вiдступлення права
цiноутворення - ринкова вартiсть; 
-23.12.2013 договiр про вiдступлення права
пiдставi домовленостi сторiн про вiдступлення
методика цiноутворення - ринкова вартiсть
-протягом року укладались додатковi угоди
також до депозитних договорiв на коригування
домовленостi сторiн. 

До основних засоб в ТОВ В ЕйБ Л зинг



податкового законодавства, порядку оприлюднення
санкцiй по господарським договорам. 

Фiнансування робочого капiталу необхiдного
влачних коштiв (близько 40%), а також за рахунок
саме облiгацiй та банкiвських кредитiв.  

Валова заборгованiсть з фiнансового лiзингу
числi фiнансовий дохiд 49,9 млн. грн. 

Стратегiя розвитку Товариства на 2014 р к
ринку середнього та малого бiзнесу, прир ст
початку року, змiцнення позицiй на ринку
програм з постачальниками та збiльшення

Товариство не проводило науково-дослiдної

ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг" є стороною у рядi судових
державному реєстрi судових рiшень. 

ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг" має позитивну кредитн
облiгацiй (uaBBB+), професiйну команду
та сучасне програмне забезпечення, диверсиф
оцiнки та попередження ризикiв, що дає йому
платоспромобжнiсть та iнвестицiйну приваблив



XII. Інформація про господарську

13.1. Інформація про основні

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис

грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець

періоду

1. Виробничого 
призначення: 

6295 4900 

будівлі та 
споруди 

0 0 

машини та 
обладнання 

156 147 

транспортні 
засоби 

6134 4747 

інші 5 6 

2. Невиробничого 
призначення: 

0 0 

будівлі та 
споруди 

0 0 

машини та 
обладнання 

0 0 

транспортні 
засоби 

0 0 

інші 0 0 

Усього 6295 4900 

Опис Строк корисного використання
роки. Початкова вартiсть основних
грн., ступiнь зносу скаладає 42,5%, 
засобiв обумовлено виведенням
закiнченням договорiв оперативного

2. Інформація щодо

Найменування 
показника 

За звітний період

Розрахункова вартість



перевищує скоригований статутний
вiдповiдає вимогам ст.155 

3. Інформація

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 
Непогашена

боргу

Кредити банку X 

у тому числі: 

банкiвський кредит  03.04.2012 

банкiвський кредит 19.06.2012 

банкiвський кредит 14.08.2012 

банкiвський кредит 16.08.2012 

банкiвський кредит 03.09.2012 

банкiвський кредит 06.09.2012 

банкiвський кредит 13.09.2012 

банкiвський кредит 08.10.2012 

банкiвський кредит 25.10.2012 

банкiвський кредит 18.02.2013 

банкiвський кредит 06.03.2013 

банкiвський кредит 26.03.2013 

банкiвський кредит 26.03.2013 

банкiвський кредит 26.03.2013 

банкiвський кредит 26.03.2013 

банкiвський кредит 11.04.2013 

банкiвський кредит 11.04.2013 

банкiвський кредит 11.04.2013 

банкiвський кредит 11.04.2013 

банкiвський кредит 15.04.2013 

банкiвський кредит 15.04.2013 

банкiвський кредит 16.04.2013 

банкiвський кредит 16.04.2013 

банк вський кредит



банкiвський кредит 05.06.2013 

банкiвський кредит 03.06.2013 

банкiвський кредит 20.06.2013 

банкiвський кредит 20.06.2013 

банкiвський кредит 20.06.2013 

банкiвський кредит 20.06.2013 

банкiвський кредит 27.06.2013 

банкiвський кредит 
(долари США) 

27.06.2013 

банкiвський кредит 18.07.2013 

банкiвський кредит 18.07.2013 

банкiвський кредит 18.07.2013 

банкiвський кредит 18.07.2013 

банкiвський кредит 18.07.2013 

банкiвський кредит 18.07.2013 

банкiвський кредит 24.07.2013 

банкiвський кредит 24.07.2013 

банкiвський кредит 12.09.2013 

банкiвський кредит 12.09.2013 

банкiвський кредит 12.09.2013 

банкiвський кредит 23.10.2013 

банкiвський кредит 10.10.2013 

банкiвський кредит 23.10.2013 

банкiвський кредит 23.10.2013 

банкiвський кредит 14.11.2013 

банкiвський кредит 14.11.2013 

банкiвський кредит 
(долари США) 

11.12.2013 

банкiвський кредит 23.10.2013 

банкiвський кредит 19.11.2013 

банкiвський кредит 29.10.2013 



банкiвський кредит 18.12.2013 

банкiвський кредит 
(долари США) 

18.12.2013 

банкiвський кредит 18.12.2013 

банкiвський кредит 27.12.2013 

банкiвський кредит 27.12.2013 

банкiвський кредит 17.09.2012 

банкiвський кредит 17.09.2012 

банкiвський кредит 07.02.2013 

банкiвський кредит 27.08.2012 

банкiвський кредит 25.09.2012 

банкiвський кредит 08.10.2012 

банкiвський кредит 22.10.2012 

банкiвський кредит 22.10.2012 

банкiвський кредит 22.10.2012 

банкiвський кредит 29.10.2012 

банкiвський кредит 29.10.2012 

банкiвський кредит 08.11.2012 

банкiвський кредит 08.11.2012 

банкiвський кредит 08.11.2012 

банкiвський кредит 15.11.2012 

банкiвський кредит 15.11.2012 

банкiвський кредит 15.11.2012 

банкiвський кредит 23.11.2012 

банкiвський кредит 06.12.2012 

банкiвський кредит 06.12.2012 

банкiвський кредит 27.12.2012 

банкiвський кредит 25.01.2013 

банкiвський кредит 25.01.2013 

банкiвський кредит 08.02.2013 

банк вський кредит



банкiвський кредит 27.12.2013 

банкiвський кредит 26.11.2013 

банкiвський кредит 
(долари США) 

26.11.2013 

Зобов'язання за цінними 
паперами 

X 

у тому числі: 

за облігаціями (за кожним 
випуском): 

X 

облiгацiї пiдприємств 30.09.2011 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним 
випуском): 

X 

за векселями (всього) X 

за іншими цінними 
паперами (у тому числі за 
похідними цінними 
паперами)(за кожним 
видом): 

X 

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

X 

Податкові зобов'язання X 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 

Інші зобов'язання X 

Усього зобов'язань X 

Опис: Зобов'язання на звiтну
облiгацiй (25693 тис грн
податкових зобов'язань
поточних зобов'язань

XV. Відомості про



Думка аудитора*** 

XVI. Текст аудиторського

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора
підприємця) 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки
фізичної особи) 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Текст аудиторського висновку (звіту) 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬН
ЗА 2013 РIК 
 
Учасникам та дирекцiї ТОВ «ВIЕЙБI ЛIЗИНГ» 
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового
 
 
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Товариства
Товариство) (код ЄДРПОУ 33880354 ; мiсцезнаходження
дата державної реєстрацiї 15.11.2005 р.), що додається
звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових кошт
стислого викладу суттєвих принципiв облiкової пол
вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО
вiдповiдно до вимог центральних органiв виконавчої
2013 рiк та на основi Мiжнародних стандартiв ф нансової
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським
основи спецiального призначення, що ґрунтується
«Перше застосування МСФЗ». 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за ф нансову
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання
концептуальною основою спецiального призначення
вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
В дпов дальн сть аудитора



зазначену дату, вiдповiдно до вимог центральних орган
фiнансової звiтностi за 2013 рiк та на основi Мiжнародних
концептуальної основи спецiального призначення
Пояснювальний параграф 
Ми звертаємо увагу, що Товариство подає фiнансову
(стандартом) бухгалтерського облiку 1 «Загальн вимоги
фiнансовий стан), звiту про сукупний дохiд, звiту про
загальноприйнятому для подання лiзинговими компан
фiнансових результатiв та фiнансового стану Товариства
звiт про сукупний дохiд та звiт про змiни в капiтал
мiстить застережень з цього питання 
Звiтнiсть за форматом у вiдповiдностi до вимог центральних
фiнансової звiтностi за 2013 рiк та на основi Мiжнародних
вперше. За 2012 рiк Товариством складалась звiтн
бухгалтерського облiку в Українi. 
Iншi питання 
Пiсля дати балансу жодних значних економiчних под
свою безперервну дiяльнiсть, або таких, що вимагали
не сталося. Проте полiтична ситуацiя в країнi є вкрай
Товариства, за обставин, якi наразi не можливо оц
 
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ
Виходячи з Вимог до аудиторського висновку при
облiгацiй мiсцевої позики) (затвердженi рiшенням
вересня 2011 р. N 1360), надаємо звiт щодо питань
I. на нашу думку, вартiсть чистих активiв Товариства
статтi 155 Цивiльного кодексу України; 
II. ми не висловлюємо думки про суттєвi невiдпов
iнформацiєю, що розкривається Товариством, як ем
звiтнiстю, оскiльки дата нашого висновку передує
розгляд аудитора така iнша iнформацiя Товариством
III. пiд час виконання нами належних процедур з денти
звiтностi внаслiдок шахрайства, як передбачено МСА
аудитi фiнансової звiтностi", до нашої уваги не потрапив
змiнити думку про фiнансову звiтнiсть Товариства
незалежного аудитора. 
 
Генеральний директор аудиторської фiрми  
«ПКФ Аудит-фiнанси» I.О. Каштанова 
 
Директор з аудиту аудиторської фiрми  
«ПКФ Аудит-фiнанси» Т.С. Сухорукова 
(сертифiкат на право здiйснення аудиту № 004724)
 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська
пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторс
рiшенням Аудиторської палати України 26.10.2006 
АФ ПКФ Аудит ф нанси внесено до реєстру аудиторських



 

 

Підприємство 
Товариство з обмеженою

"ВiЕйБ

Територія 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

Вид економічної 
діяльності 

Середня кількість 
працівників 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового

Адреса 
вул.Дегтярiвська

Шевченкiвський р н
Київська обл

Складено (зробити позначку "v" у відповідній

за положеннями (стандартами бухгалтерського

за міжнародними стандартами фінансової

 
Баланс (Звіт

на

 

Актив 

1 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи



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 

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 



резервах незароблених премій 

інших страхових резервах 

Інші оборотні активи 

Усього за розділом II 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу

та групи вибуття 

Баланс 

 

Пасив 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

Капітал у дооцінках 

Додатковий капітал 

Емісійний дохід 

Накопичені курсові різниці 

Резервний капітал 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

Неоплачений капітал 

Вилучений капітал 

Інші резерви 

Усього за розділом I 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 

Пенсійні зобов’язання 

Довгострокові кредити банків 

Інші довгострокові зобов’язання 

Довгострокові забезпечення



Інвестиційні контракти; 

Призовий фонд 

Резерв на виплату джек-поту 

Усього за розділом II 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 

Векселі видані 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 

за товари, роботи, послуги 

за розрахунками з бюджетом 

за у тому числі з податку на прибуток 

за розрахунками зі страхування 

за розрахунками з оплати праці 

за одержаними авансами 

за розрахунками з учасниками 

із внутрішніх розрахунків 

за страховою діяльністю 

Поточні забезпечення 

Доходи майбутніх періодів 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

Інші поточні зобов’язання 

Усього за розділом IІІ 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 

Баланс 
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Підприємство 
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"ВiЕйБ

 
(найменування

 
Звіт про фінансові результати

 

I. ФІНАНСОВІ

Стаття 

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



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності

 прибуток 

 збиток 

Дохід від участі в капіталі 

Інші фінансові доходи 

Інші доходи 

Дохід від благодійної допомоги 

Фінансові витрати 

Втрати від участі в капіталі 

Інші витрати 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні

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

Стаття 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 

Накопичені курсові різниці 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств 

Інший сукупний дохід 

Інший сукупний дохід до оподаткування 



Інші операційні витрати 

Разом 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Середньорічна кількість простих акцій 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію 

Дивіденди на одну просту акцію 

 

Примітки 
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Головний бухгалтер 
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(найменування

 
Звіт про рух грошових

 

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



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 

необоротних активів 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

дивідендів 

Надходження від деривативів 

Надходження від погашення позик 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства
іншої господарської одиниці 

Інші надходження 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

необоротних активів 

Виплати за деривативами 

Витрачання на надання позик 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства
іншої господарської одиниці 

Інші платежі 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від: 
Власного капіталу 

Отримання позик 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 



Інші платежі 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

Залишок коштів на початок року 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

Залишок коштів на кінець року 

 

Примітки 

Керівник 

Головний бухгалтер 



 

 

Підприємство 
Товариство з обмеженою

"ВiЕйБ

 
(найменування

 
Звіт про рух грошових

 

Стаття 
Код 

рядка 
надходження

1 2 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 

3505 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510 

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

3515 

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 

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

3523 



дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 

3560 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 

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

3561 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 

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

3564 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 

Сплачений податок на прибуток 3580 

Сплачені відсотки 3585 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 3195 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 

необоротних активів



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 

Виплати за деривативами 3270 

Витрачання на надання позик 3275 

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 

Інші платежі 3290 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 

3295 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 

Отримання позик 3305 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 

3310 

Інші надходження 3340 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 

Погашення позик 3350 

Сплату дивідендів 3355 

Витрачання на сплату відсотків 3360 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 

3370 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 

Інші платежі 3390 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 

3395 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01 

Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВiЕйБi Лiзинг" за ЄДРПОУ 33880354 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 
за 2013 р. 

 

Стаття Код рядка Зареєстрований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 

4000 35350 0 0 0 34378 0 0 69728 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 35350 0 0 0 34378 0 0 69728 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 4204 0 0 4204 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 
курсові різниці 

4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід 

4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
частки в капіталі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 

4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 

4295 0 0 0 0 4204 0 0 4204 

Залишок на 
кінець року 

4300 35350 0 0 0 38583 0 0 73933 

 

Примітки 
Протягом звiтного року змiни в капiталi буди обумовленi змiнами у обсязi 

нерозподiленого прибутку. 

Керівник Золотарьова Людмила Семенiвна 

Головний бухгалтер Загребельна Олена Георгiївна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
за 2013 фiнансовий рiк для Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВiЕйБi Лiзинг" (скорочена 
назва - ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг") (далi - "Компанiя"). 
Компанiя "ВiЕйБi Лiзинг" створена у 2005 роцi, входить до складу Групи компанiй "ВiЕйБi", до 
складу якої входять ПАТ "ВiЕйБi Банк". Компанiя зареєстрована у виглядi товаристсва з 
обмеженою вiдповiдальнiстю згiдно чинного законодавства України за адресою: м.Київ, вул. 
Дегтярiвська 27Т.  
Поштова адреса для листування: м.Київ, вул. Щорса 7/9.  
Об’єктами лiзингу є легковi та вантажнi авто, сiльськогосподарської технiка, спецтехнiка тощо. 
Крiм фiнансування придбання транспорту компанiя надає комплекснi послуги з технiчного 
обслуговування транспорту.  
Загальна кiлькiсть спiвробiтникiв станом на 31 грудня 2013 року - 66 чоловiк, станом на 31 грудня 
2012 року - 70 чоловiк, станом на 01 сiчня 2012 року - 79 чоловiк. 
Валюта подання фiнансової звiтностi. Цю фiнансову звiтнiсть подано в тисячах українських 
гривень (якщо не зазначено iнше). 
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi а) Застосування МСФЗ фiнансова звiтнiсть була 
пiдготовлена в усiх аспектах за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi ("МСФЗ"); у 
тому числi Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку ("МСБО") та Тлумачень, виданих 
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.  
b) Основа оцiнювання  
Ця фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських гривень (тис.грн.).  
Компанiя веде свiй бухгалтерськiй облiк в українських гривнях у вiдповiдностi з українськими 
нормативно-правовими положеннями.  
Керiвництво Компанiї прийняло рiшення складати та представляти фiнансову звiтнiсть в 
українських гривнях, тому що таке представлення найбiльш достовiрно вiдображає економiчний 
вплив на основнi операцiї, подiї та умови, якi стосуються Компанiї. 
Принципи бухгалтерського облiку та стандарти пiдготовки звiтностi, встановленi чинним 
українським законодавством, вiдрiзняються вiд загальноприйнятих принципiв i стандартiв, якi 
вiдповiдають МСФЗ. Вiдповiдно, фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на основi даних 
бухгалтерського облiку, мiстить коригування, необхiднi для представлення такої фiнансової 
звiтностi у вiдповiдностi з МСФЗ.  
c) Функцiональна валюта та валюта представлення  
Всi статтi, включенi до фiнансової звiтностi, оцiнюються у валютi первинного економiчного 
середовища, в якому Компанiя здiйснює господарську дiяльнiсть. Нацiональна валюта України, 
українська гривня (“UAH”), є функцiональною валютою для Компанiї.  
"Фiнансова звiтнiсть Компанiї включає: звiт про фiнансовий стан, звiт про фiнансовi результати, 
звiт про рух грошових коштiв, звiт про змiни власного капiталу та примiтки до фiнансової 
звiтностi.  
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва здiйснення ряду 
оцiнок i допущень, якi мають вплив на активи та зобов’язання, включенi до фiнансової звiтностi, 
на доходи та витрати, а також на розкриття iнформацiї про умовнi подiї та зобов’язання. Через 
властиву таким оцiнкам невизначенiсть фактичнi результати, якi будуть включенi до звiтностi 
майбутнiх перiодiв, можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.  
е) Принцип безперервної дiяльностi  
Ця фiнансова звiтность була пiдготовлена у вiдповiдностi з принципом безперервної дiяльностi, 
який передбачає реалiзацiю активiв та вiдшкодування зобов’язань в звичайному ходi 
господарської дiяльностi. Вiдновлюванiсть активiв Компанiї, так само, як i майбутня дiяльнiсть 
Компанiї, знаходяться пiд суттєвим впливом поточного та майбутнього економiчного середовищ. 



Фiнансова звiтнiсть не мiстить жодних коригувань
дотримуватися принципу безперервної д яльност
Облiкова полiтика Компанiї  
Основа подання iнформацiї. Ця фiнансова
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на
на початкове визнання фiнансових iнструмент
фiнансових активiв для подальшого продажу
справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться
облiкової полiтики, що використовувались
далi. Цi принципи застосовувались посл довно
зазначено iнше.  
Безперервно дiюче пiдприємство. Керiвництво
принципу подальшого безперервного функц
невизначеностi, пов’язанi з подiями та умовами
спроможностi Компанiї продовжувати свою
Бухгалтерський облiк  
Пiдприємство забезпечує єдинi принципи
господарської дiяльностi у бухгалтерському
неперервнiсть вiдображення операцiй та достов
бухгалтерському облiку за допомогою бухгалтерської
Пов’язанi сторони  
"Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна
суттєвий вплив на операцiйнi та фiнансов
""Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
можуть являти собою вiдносини мiж пов язаними
вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй форм
Пов’язанi сторони включають акцiонерiв Компан
пiдприємства, в яких значна доля акцiй з правом
акцiонерам або ключовому управлiнському
сторонами оцiненi на ринкових умовах." 

Продовження

Основнi облiковi оцiнки та судження 
Компанiя використовує оцiнки та припущення
фiнансовiй звiтностi, та на балансову варт
фiнансового року. Розрахунки та судження
досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому
вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин
оцiнки, керiвництво також використовує профес
пол тики Профес йн судження як чинять



вартостi необхiдно застосовувати судження
Резерв пiд знецiнення фiнансових активiв
iнвестицiй в лiзинг. Компанiя регулярно прово
амортизованою вартiстю, i чистих iнвестиц
досвiду, Компанiя використовує своє суб єктивне
ситуацiях, коли контрагент переживає ф нансов
даних про аналогiчних контрагентiв. Компан
грошових потокiв на основi спостережуваних
погашення зобов'язань контрагентами в склад
економiчних умов, що спiввiдноситься з випадками
групи. Керiвництво використовує оцiнки заснован
стосовно активiв з аналогiчними характеристиками
знецiнення за групами кредитiв i дебiторської
Компанiя використовує своє суб'єктивне судження
стосовно до групи фiнансових активiв, в дображених
iнвестицiй в лiзинг на предмет знецiнення
 
Податкове законодавство. Податкове, валютне
можливiсть рiзних тлумачень. Див. Прим тку
Початкове визнання операцiй з пов’язаними
здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами
iнструменти при початковому визнаннi за
таких операцiй, для того щоб визначити чи
неринковими ставками, використовуються
цiноутворення щодо подiбних видiв операц
процентної ставки. Умови операцiй з пов язаними
Визнання вiдстроченого активу з податку на
являє собою суму податку на прибуток, яка
прибуток, i вiдображається у звiтi про ф нансовий
визнаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує
кредиту. Оцiнка майбутнiх оподатковуваних
використання якого є можливим у майбутньому
який готує керiвництво, та результатах його
плану лежать очiкування керiвництва, що вважаються
очiкується, Компанiя отримуватиме стаб льний
Перше застосування МСФЗ 
Ця фiнансова звiтнiсть, за рiк, що закiнчився
звiтнiстю, яку склала Компанiя вiдповiдно
року, включаючи 2012 рiк, Компанiя готувала
Українських стандартiв бухгалтерського обл
Таким чином Компан я п дготувала ф нансову



вiдображають умови, якi були чиннi на 1 с
грудня 2012 року.  
Примiтки до узгодження капiталу на 1 С чня
сукупного доходу за рiк, що закiнчився 31 
А Знецiнення дебiторської заборгованост
Вiдповiдно до УПБО та вимог НБУ, резерв
базується на нормативних коефiцiєнтах, без
не дозволяє визнання знецiнення, яке пов язане
збитки, пов’язанi зi знецiненням мають визнаватися
вони були понесенi в результатi однiєї або
визнання фiнансових активiв та якi мають
майбутнiх грошових потокiв вiд фiнансових
бути надiйно оцiненi. Таким чином, цi суми
нерозподiлених прибуткiв на 1 сiчня 2012 
грудня 2012 року також визнаний у склад
Б Iншi фiнансовi активи та зобов’язання
Окремi види фiнансових активiв та зобов язань
рекласифiкованi як iншi активи та зобов язання
В Податок на прибуток та вiдстрочене податкове
Компанiя провела перерахунок елементiв в
зв’язку з тим, що була змiнена балансова варт
Д Звiт про рух грошових коштiв 
Перехiд з УСБО на МСФЗ на мав суттєвого
 
Новi положення з бухгалтерського облiку
Нижче приведенi стандарти та iнтерпретац
складання фiнансової звiтностi Компанiї Компан
набирання ними чинностi при пiдготовц р
МСБО 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» 
Змiнена версiя МСБО 27 поширюється на вимоги
окремих фiнансових звiтiв, стандарт вимагає
асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства
«Фiнансовi Iнструменти» / МСБО 9 «Фiнансов
охоплює визнання дивiдендiв, деяких реорган
Застосовується для рiчних звiтних перiод в
МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компан
Переглянутий стандарт замiнює МСБО 28 «I
облiку iнвестицiй в асоцiйованi компанiї та
капiталi для облiку iнвестицiй в асоцiйован
термiн «суттєвий вплив» та пояснює як використовується
зв льнення в д застосування методу участ



звiтних перiодiв починаючи з 1 липня 2013, 
МСФЗ 11 «Угоди про спiльну дiяльнiсть
Замiнює вимоги МСБО 31 – Участь в сп льн
контрольованих компанiй, що задовольняють
його шляхом оцiнки прав та обов’язкiв та обл
пiдприємства. Застосовується для рiчних зв
МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї про частки
Вимоги стосуються розкриття iнформац ї
оцiнити характер його часток участi i пов язан
таких часток участi на його фiнансовий стан
Застосовується для рiчних звiтних перiод в
МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартост
МСФЗ (IFRS) 13 об'єднує в одному стандарт
МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiн в
справедливу вартiсть, а надає вказiвки щодо
використання справедливої вартостi потр бно
рiчних звiтних перiодiв, що починаються
МСБО 19 «Винагороди робiтникам» 
Доповнена версiя МСБО 19 Виплати прац
забезпеченню та iнших виплат по закiнченн
Застосовується для рiчних перiодiв починаючи
МСФЗ 7 «Розкриття iнформацiї - взаємозал
Згiдно з цими поправками, компанiї зобов
взаємозалiку i вiдповiднi угоди(наприклад
вимогам, користувачi матимуть в розпорядженн
взаємозалiк на фiнансове положення компан
застосовуються до усiх визнаних фiнансових
МСФЗ(IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти : представле
iнформацiї також застосовуються до визнаних
юридично закрiпленої генеральної угоди про
того, чи пiдлягають вони взаємозалiку зг дно
перiодiв починаючи з 1 липня 2013, або п зн
МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти : представлення
Роз'яснює деякi аспекти застосування вимог
моментах: 
• значення фрази «на поточний момент має
• умови одночасної реалiзацiї активу та погашення
• правила залiку активiв, що знаходяться у
• визначення одиницi вимiру при застосуванн
Застосовується для рiчних звiтних перiод в
МСФЗ Ф нансова зв тн сть представлення



МСФЗ (IFRS) 9, випущений у 2009 роцi та
класифiкацiї та оцiнки фiнансових актив в
визнання. 
Стандарт застосовується ретроспективно Спочатку
вiдносно рiчних звiтних перiодiв, що починаються
результатi випуску Змiн до МСФЗ (IFRS) 9 "
перехiднi вимоги до розкриття iнформац ї
застосування була перенесена на 1 сiчня
облiку до МСФЗ 9 в листопадi 2013 року прийнято
обов'язкового застосування МСФЗ 9 з метою
пiдготовки до застосування до нового стандарту
облiк хеджування i знецiнення фiнансових
вплине на класифiкацiю i оцiнку фiнансових
оцiнку фiнансових зобов'язань. Для представлення
цього стандарту на суми у фiнансовiй зв тност
МСФЗ 10, МСФЗ 12 та МСБО 27 щодо суб
Внесенi змiни до МСФЗ 10 «Консолiдована
про частки участi в iнших компанiях» i МСБО
суб’єктiв iнвестицiйної дiяльностi звiльнення
замiсть цього вимагається, щоб материнська
компанiю за справедливою вартiстю через
«Фiнансовi iнструменти» або МСБО 39 «Ф
Застосовується для рiчних звiтних перiод в
данi змiни не вплинуть на фiнансовий стан
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТ
МСБО 36 «Зменшення корисностi актив в
Згiдно змiн до МСФЗ 36 «Зменшення корисност
розкриття сум очiкуваного вiдшкодування
кошти, роз’яснює необхiднi розкриття, запроваджує
при визначеннi зменшення корисностi (або
вiдшкодування (визначена на основi справедливої
визначається з використанням дисконтованої
починаючи з 1 сiчня 2014, або пiзнiше. Оч
та результати дiяльностi Компанiї. 
МСБО 39 та МСФЗ 9 щодо облiку хеджування
Внесенi змiни до МСБО 39 та МСФЗ 9 визначають
хеджування в ситуацiї новацiї хеджуючого
Очiкується, що данi змiни не вплинуть на ф
МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: Подання
Додатковi вказiвки для взаємозалiку вiдпов
а значення юридично закр пленого право



Подiї пiсля звiтної дати 
Компанiя керується МСБО 10 «Подiї пiсля
дати балансу 
Пiсля дати балансу не вiдбувалося наступних
• об’єднання бiзнесу не було; припинення
• iстотного придбання активiв не було; 
• реструктуризацiї не було; 
• значних операцiй зi звичайними акцiями
• змiн ставок податкiв або змiн податкового
• великi судовi процеси Компанiєю не розпочиналися
• прийняття значних або непередбачених зобов
Поточний стан фiнансово сектору України
ознаки негативного впливу поточної фiнансово
як кризова. Зокрема, провiднi свiтовi рейтингов
що також може позначитися на дiяльност

Продовження


