
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. 
22.04.2016 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 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, 01054, м. Київ, вул. Ярославiв Вал, буд. 13/2, лiтера «Б» 

5. Міжміський код, телефон та факс 
+38 (044) 359 0 399 +38 (044) 359 0 399  

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 

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку 82 (2086)    

 (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) 

10681020000008112 
3. Дата проведення державної реєстрації 

15.11.2005 
4. Територія (область) 

м. Київ  
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) 
53 

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 станом на кiнець 2015 
року входять: Голова Наглядової Ради ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг"- Славкiна Марина Анатолiївна; Член 

Наглядової Ради ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг"- Луценко Юрiй Володимирович; Член Наглядової Ради 
ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг"- Данила Павло Йосипович; Член Наглядової Ради ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг"- 

Цицiвко Вiкторiя Олександрiвна; Член Наглядової Ради ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг"- Личов Iван 
Iванович. 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 

АТ "Укрексiмбанк" 

2) МФО банку 



322313 
3) поточний рахунок 

26508010087761 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті 

АТ "Укрексiмбанк" 

5) МФО банку 
322313 

6) поточний рахунок 
26508010087761 

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 

Необмежена 

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 29.12.2015 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 

акцiонерний банк" 
19017842 04119Україна м.Київ вул. 

Дегтярiвська, 27 Т 100 

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 Товариства, Голова Наглядової Ради 
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Славкiна Марина Анатолiївна 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
СА 808172 16.07.1998 Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 

4) рік народження** 
1972 

5) освіта** 
Вища повна економiчна Запорiзький державний унiверситет. Спецiальнiсть бухгалтерський, облiк, 
контроль i аналiз господарської дiяльностi 
6) стаж роботи (років)** 

23 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Провiдний професiонал з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв вiддiлу 
запровадження тимчасової адмiнiстрацiї департаменту врегулювання неплатоспроможностi банкiв 
Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.  
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

19.01.2015 необмежений 
9) Опис 

Винагорода протягом 2015 року не виплачувалась (в тому числi в натуральнiй формi). 
19.01.2015 року у зв'яку iз введенням тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ "ВiЕйБi Банк" та переходу 
функцiй управлiння вiд фактичного власника банку до Фонда гарантування вкладiв фiзичних осiб 
вiдбулася змiна посадових осiб: 
Голови Товариства: звiльнений Мальцев Денис Контянтинович, призначена Славкiна Марина 
Анатолiївна; 
Членiв наглядової ради - виключенi: Мальцев Д.К., Головко А.Л., Салiвон О.В., обранi: Славкiна 
М.А., Цицiвко В.О., Данило П.Й., Луценко Ю.В., Полховський О.I. 
06.04.2015р.виключений (вiдкликаний) зi складу членiв Наглядової Ради Товариства Полховський 



Олександр Iгорович, обраний Личов Iван Iванович. 
Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв :  
З лютого 2010 по жовтень 2012 - лiквiдатор ТОВ «КБ АРМА»;  
З вересня 2014 р. - провiдний професiонал з питань врегулювання неплатоспроможностi банкiв 
вiддiлу запровадження процедури тимчасової адмiнiстрацiї департаменту врегулювання 
неплатоспроможностi банкiв Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. 
 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  
* 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 

Данила Павло Йосипович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
СО 141903 14.07.1999 Харкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi  

4) рік народження** 
1971 

5) освіта** 
Вища повна : Київський нацiональний унiверситет внутрiшнiх справ/спецiальнiсть: 
Правознавство/квалiфiкацiя: Юрист. Унiверситет економiки та права "КРОК"/Спецiальнiсть: 
управлiння фiнансово-економiчною безпекою/Квал: Професiонал з фiнансово-екон.безпеки 

6) стаж роботи (років)** 
20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ТОВ "ОЛ-Секюрiтi"/ Посада:директор  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
19.01.2015 необмежений 

9) Опис 
Розмiр виплаченої винагороди за 2015 рiк складає 200 тис. грн. (в натуральнiй формi не 
виплачувалась).  
Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв :  
З лютого 2007 р. по т/ч – директор ТОВ «ОЛ – Сек’юрiтi»  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
* 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 
Луценко Юрiй Володимирович 



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

СЮ 044143 10.10.2007 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi  
4) рік народження** 

1969 
5) освіта** 

Вища повна: Запорiзький юридичний iнститут Днiпропетровського державного унiверситету. 
Спецiальнiсть: Юрист 

6) стаж роботи (років)** 
15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
Попереняi посада, яку обiймала посадова особа - адвокат.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
19.01.2015 необмежений 

9) Опис 
Розмiр виплаченої винагороди за 2015 рiк складає 300 тис. грн. (в натуральнiй формi не 
виплачувалась).  
Попереднi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв :  
З сiчня 2006 р. – адвокат. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
* 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 роботи (років)** 
15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ТОВ "Українська лiзингова компанiя", директор. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
31.05.2011 5 рокiв 



9) Опис 
Розмiр виплаченої винагороди за 2015 рiк складає 250 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 15 рокiв. працiювала на посадi Генерального директора ТОВ "Українська лiзингова 
компанiя" (BNP Paribas Group). Обiймає наступнi посади в iнших пiдприємствах: Голова 
Правлiння ТОВ "ВiЕйБi Груп"(01054, м. Київ, вул. Ярославiв Вал, буд. 13/2, лiт. «Б»), Генеральний 
директор ТОВ "ВiЕйБi Експрес"(01054, м. Київ, вул. Ярославiв Вал, буд. 13/2, лiт. «Б»), 
Генеральний директор ТОВ КУА "ВiЕйБi Ессет Менеджмент"(01054, м. Київ, вул. Ярославiв Вал, 
буд. 13/2, лiт. «Б»). 
* 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 роботи (років)** 
19 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ТОВ "Українська лiзингова компанiя", головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
24.09.2012 необмежений 

9) Опис 
Розмiр виплаченої винагороди за 2015 рiк - 220 тис. гривень (в натуральнiй формi винагорода не 
сплачувалась). 
Змiн у персональному складi протягом звiтного перiоду 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 пiдприємствах: 
ТОВ "ВiЕйБi Груп" (01054, м. Київ, вул. Ярославiв Вал, буд. 13/2, лiт. «Б»), ТОВ "ВiЕйБi Експрес" 
(01054, м. Київ, вул. Ярославiв Вал, буд. 13/2, лiт. «Б»), ТОВ КУА "ВiЕйБi Ессет 
Менеджмент"(01054, м. Київ, вул. Ярославiв Вал, буд. 13/2, лiт. «Б»).  
* 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 

Личов Iван Iванович 
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
СО 310102 21.12.1999 Ватутинським РУГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 
1957 

5) освіта** 
Вища повна: Київський iнститут народного господарства iм. Д.С. Коротченка/Спецiальнiсть: 
Фiнанси i кредит/квалiфiкацiя: Економiст 
6) стаж роботи (років)** 

33 
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Радник лiквiдатора ТОВ КБ «АРМА» 
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

06.04.2015 необмежений 
9) Опис 

Розмiр виплаченої винагороди за 2015 рiк складає 90тис. грн. (в натуральнiй формi не 
виплачувалась).  
06.04.2015р.виключений (вiдкликаний) зi складу членiв Наглядової Ради Товариства Полховський 
Олександр Iгорович, обраний Личов Iван Iванович. Попереднi мiсця роботи: радник лiквiдатора 
ТОВ КБ «АРМА»; заступник Голови Правлiння, Член Правлiння Публiчного Акцiонерного 
Товариства «АВТОКРАЗБАНК»; помiчник-консультант народного депутата України Куровського 
I.I.; заступник директора департаменту з виведення неплатоспроможного банку з ринку Публiчне 
Акцiонерне Товариство «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК». Часткою в Статутному 
капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
* 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 
Цицiвко Вiкторiя Олександрiвна 

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

СН 005515 07.07.1995 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
4) рік народження** 

1972 
5) освіта** 

Вища повна: Київський унiверситет економiки i технологiй транспорту. Спецiальнiсть 
:Менеджмент органiзацiй/квалiфiкацiя: Менеджер-економiст 



6) стаж роботи (років)** 
21 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
ТОВ "Експрес Бетон" /Посада:Головний бухгалтер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 
19.01.2015 необмежений 

9) Опис 
Розмiр виплаченої винагороди за 2015 рiк складає 120 тис. грн. (в натуральнiй формi не 
виплачувалась).  
Попереднi мiсця роботи: головний бухгалтер ТОВ «Унiверсальна Медiйна Група»; комерцiйний 
директор ТОВ «Укрбуд Консалтинг» ; комерцiйний директор ТОВ «Траст Енд Пропертi»; 
головний бухгалтер ТОВ «Експрес Бетон»; головний бухгалтер ТОВ «С.I.ОIЛ». Часткою в 
Статутному капiталi Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 
* 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 04071 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ м. Київ, 04071, вул. 
Нижнiй Вал, 17/8 

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) 591-04-00 

Факс (044) 482-52-14 

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 20113829 

Місцезнаходження 01133 Україна м. Київ Печерський м.Київ м. Київ, бул. Лесi 
Українки,буд.9 

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 страхування та добровiльне страхування наземного 
транспорту; обовязкове страхування цивiльної 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 добровiльне страхування наземного транспорту 

 
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 АВ №500320  



вид діяльності 

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 добровiльне страхування наземного транспорту 

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

Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит-фiнанси" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 34619277 

Місцезнаходження 01054 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ Олеся Гончара, 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)5012531  

Факс (044)2230250 

Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть 

Опис аудит фiнансової звiтностi 

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

АТ "АХА Страхование" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 20474912 

Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Iллiнська 8, м. Київ 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

Серiя АВ № 483293 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2009 

Міжміський код та телефон (044) 391-11-22 

Факс (044) 391-11-21 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис добровiльне страхування наземного транспорту; обовязкове 
страхування цивiльної вiдповiдальностi 

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

Страховая компанiя "ВiДi Страхування" 

Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 35429675 



Місцезнаходження 08131 Україна Київська Києво-Святошинський с. Софiївська 
Борщагiвка вул. Велика Кiльцева 56  

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

500238 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.01.2010 

Міжміський код та телефон (044) 503 3555 

Факс (044) 503 3555 вн.6133 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис добровiльне страхування наземного транспорту 

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

Українська пожежно-страхова компанiя 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20602681 

Місцезнаходження 04080 Україна Київська Оболонський м.Київ вул.Кирилiвська, б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ № 641957 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.05.2009 

Міжміський код та телефон 044-461-04-47 

Факс (044) 417-16-15  

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис добровiльне страхування наземного транспорту 

 



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 667725.12 10.10.2016 

Опис 
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. 
Протягом звiтного року фактiв лiстингу/делiстингу, додаткової емiсiї не було. 

  



XI. Опис бізнесу 

1) В 2015 роцi VAB Лiзинг разом з Peugeot Україна провели ряд спецiальних акцiй – Паливо на пiв 
року при купiвлi Peugeot 308, Знижка на паливо всiм покупцям Peugeot 
2) VAB Лiзинг разом з Citroen Україна провели ряд спiльних акцiй, зокрема Знижка на паливо 
кожному покупцю Citroen 
3) VAB Лiзинг разом з НIКО Україна провели ряд заходiв спрямованих на популяризацiю лiзингу 
в Українi 
4) В 2015 роцi покращенi умови отримання та використання дисконтної паливної картки 
5) Розпочато надання послуги з короткострокового прокату автомобiлiв 
6) В Липнi проведено спецiальну пропозицiю з можливiстю отримати путiвку на вiдпустку у 
Бархатний сезон 
7) В червнi VAB Лiзинг прийняла участь у XXVII Мiжнароднiй агропромисловiй виставцi АГРО-
2015 
8) Проведено ряд акцiй серед користувачiв Facebook 
9) Спецiальнi лiзинговi пропозицiї в рамках програми Renault Leasing 
10) Восени проведено лекцiю студентам першого курсу Київського нацiонального торговельно-
економiчного унiверситету для бiльш нiж 70 студентiв спецiалiзацiї «Фiнансове посередництво» 
на базi кафедри банкiвської справи 
 
19 сiчня 2015 рокувiдбулась змiна Голови товариства та Наглядової Ради - ця подiя нiяк не 
вiдобразилась на дiяльностi лiзингової компанiї, яка продовжує свою прибуткову господарську 
дявiльнiсть та своєчасно виконує всi свої зобов'язання. 

  
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 змiн у органiзацiйнiй структурi порiвняно з попереднiм роком не було. 

  
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв у 2015 роцi - 53 особи, протягом року всього 
працювало працiвникiв по договору цивiльно-правового характеру - 2 (на кiнець року 1). Протягом 
року всього працювало за сумiсництвом 5 осiб, як i на кiнець року. Протягом року 8 осiб 
працювало на умовах неповного робочого дня, як i на кiнець року. 
Витрати на оплату працi у 2015 роцi склали 14172 тис. (збiльшились порiвняно iз 2014 роком на 
2502 тис. грн. у зв'язку зi збiльшення заробiтної плати). 
Кадрова полiтика ТОВ «ВiЕйБi Лiзинг» у 2015 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. 2015 рiк також був продуктивний у частинi 
пiдготовки молодих фахiвцiв, котрi тiльки стали випускниками вищих навчальних закладiв. Ряд 
молодих фахiвцiв отримали можливiсть пройти практику та стажування у ТОВ «ВiЕйБi Лiзинг». 
Були проведенi бiзнес-лекцiї для студентiв ВНЗ 1-4 курсiв працiвниками Компанiї. 
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 дiяльностi з iншими органiзацiми, пiдприємствами, установами. 
  

Пропозицiй щодо реорганiзацi збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було. 
  

В основу облiкової полiтики ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг" покладенi вимоги мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку. 

  
Основнi види послуг, що надаються ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг": -послуги фiнансового лiзингу- 
займають переважну долю у структурi доходiв; -послуги оперативного лiзингу - пiсля змiн у 
податковому законодавствi пiдвищилась привабливiсть даної послуги для клiєнтiв тому очiкується 
подальше зростання даного сегменту; -послуги сервiсу автотранспорту - розвиток цього напрямку 
дiльностi є один iз прiоритетних та преспективнiх для лiзингової компанiї. ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг" є 
унiверсальною компанiєю яка не має жорсткої спецiалiзицiї на окремих видах основних засобiв, 
що передаються в лiзинг в зв'язку з чим не спотерiгається значних сезонних змiн в обсягах 
продажiв, на дiяльнiсть та обсяги продажу можуть впливати ступiнь дiлової активностi на 
фiнансовому ринку та в економiцi в цiлому. ТОВ "ВiЕйБi Лiизнг" бачить для себе основним 
ринком збуту сегмент середнього та малого бiзнесу, а також корпоративнiй сегмент. Основними 
клiєнтами є юридичнi особи (70%) та фiзичнi особи, в тому числi суб'єкти пiдприємницької 
дiяльностi (30%). Основнi види ризикiв у дiяльностi ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг": -ризик невиконання 
лiзингоодержувачами умов договорi лизингу; -валютнi ризики яки виникають передусiм в зв'язку з 
наявнiстю залучених кредитiв в iноземнiй валютi; -ризик пошкодження оба втрати предметiв 
лизингу якi є основним видом забезпечення виконання зобов'язань лiзингоодержувачами; -ризик 
невиконання умов договорiв купiвлi-продажу постачальниками предметiв лiзингу. Заходи щодо 
зменшення ризикiв: -вiдбiр лiзингоодержувачiв по результатам аналiзу фiнансового стану та 
кредитоспроможностi з урахуванням дiлової репутацiї клiєнта та його посадових осiб, галузевi 
обмеження-тимчасова вiдмова вiд роботи з клiєнтами, що належать до найбiль постраждалих 
галузей економiки внаслiдок єкономiчної кризи; -концентрацiя на передачi в лiзинг найбiльш 
лiквiдних предметiв лизингу з розвинутим вторинним ринком для забезпечення швидкого 
продажу та погашення за рахунок цього заборгованостi лiзингоодержувача, вiдмова вiд 
фiнансвування нелiквiдних предметiв лизингу (специфiчного обладнання тощо); -
дифiренцiйований пiдхiд до минiмального розмiру авансового платежу та максимальних строкiв 
лiзингу в залежностi вiд ступiня лiквiдностi предмета лiзингу; -диверсифiкацiя портфелю 
лiзингових угод- обмеження максимального ризику на одного клiєнта; -обмеженнi максимального 
розмiру вiдкритої валютної позицiї, вiдображення у лiзингових угодах профiнансованих за 
рахунок валютних кредитiв механiзму коригування лiзингових платежiв в залежностi вiд змiни 



курса вiдповiдної валюти; -страхування предметiв лизингу на весь перiод поки вони перебувають 
в власностi лiзингової компанiї; -аналiз кредитоспроможностi постачальникiв, узгодження з 
постачальниками схеми оплати за якої авансовий платiж сплачується у межах авансу що надiйшов 
по договору лiзингу. Основнi канали збуту ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг": -тогрiвельнi мережi бiзнес-
партнерiв (постачальники, страховi компанiї, банки); -повторнi продажi дiючим клiєнтам; -
агентська мережа; -активнi продажi та реклама. Iнформацiя про особливостi розвитку ринку 
лiзингу в Українi: протягом 2015 року внаслiдок складної полiтичної та економiчної ситуацiї в 
українi спостерiгалось скорочення обсягiв лiзингових операцiй (за перше пiврiччя 2015 року 
скорочення склало 6% порiвняно з аналогiчним перiодом 2014 року). За результатами 2015 року 
ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг" займає 8-ме мiсце за обсягом переданих в лiзинг активiв протягом року. 
Перспективним планом розвитку ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг" передбачається у 2016 роцi пiдтримати 
розмiр лiзингового портфелю на рiвнi не нижчому нiж на початок року та отримати прибуток за 
результатами року 3 млн. грн. 

  

Протягом останнiх п'яти рокiв товариство здiснювало придбання та вiдчудження активiв у зв'язку 
з проведенням основної господарської дiяльностi: надання лiзингових послуг. Суттєвих придбань 
та/або вiдчудження активiв не пов'язанних з проведенням господарської дiяльностi не 
здiснювалось. 

  
Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглидової ради або членами виконавчого 
органу, афiлiйованими особами протягом 2015 року не укладалось.  

  

До основних засобiв ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг" входять: -автотранспорт переданий в оперативну аренду 
залишкова вартiсть 1744 тис. грн. якi перебувають у користуваннi лiзингодержувачiв; -власнi 
основнi засоби що використовуються у господарськiй дiяльностi (власний автотранспорт, меблi та 
оргтехнiка) - залишкова вартiсть 329 тис. грн., якi знаходяться за мiсцем знаходження ТОВ 
"ВiЕйБi Лiзинг". ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг" орендує офiсне примiщення за адресою м.Київ вул.Лiнiйна, 
17 та не планує здiйснювати капiтального будiвництва, розширювати та удосконалювати основнi 
засоби. 

  

На дiяльнiсть Товариства впливають змiни у податковому законодавствi та стан розвитку 
економiки України. Суттєвої залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень Товариство 
не має. 

  

Протягом 2015 року Товариство сплатило 55,9 тис. грн. штрафних санкцiй за результатами 
податкової перевiрки та санкцiй по господарським договорам. 

  
Фiнансування робочого капiталу необхiдного для дiяльностi Товариства здiйснюється за рахуно 
влачних коштiв (близько 50%), а також за рахунок залучених коштiв (процентних зобов'язань), а 
саме облiгацiй та банкiвських кредитiв.  

  
Валова заборгованiсть з фiнансового лiзингу на кiнець 2015 року склала 273 млн. грн., в тому 
числi фiнансовий дохiд 104 млн. грн. 

  

Стратегiя розвитку Товариства на 2016 рiк передбачає утримання лiдируючих позицiй на сегментi 
ринку середнього та малого бiзнесу, утримання портфеля та долi ринку на рiвнi початку року, 



змiцнення позицiй на ринку лiзингу сiльськогосподарської технiки, розвиток програм з 
постачальниками та збiльшення продажiв сервiсних послуг.  

  
Товариство не проводило науково-дослiдної полiтики у звiтному перiодi.  

  
ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг" є стороною у рядi судових справ iнформацiя щодо яких наведена у Єдиному 
державному реєстрi судових рiшень. 

  

ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг" має позитивну кредитну iсторiю, високий кредитний рейтинг випуску 
облiгацiй (uaBBB-), професiйну команду iз великим досвiдом роботи, оптимiзованi бiзнес-процеси 
та сучасне програмне забезпечення, диверсифiкований лiзинговий портфель, ефективну систему 
оцiнки та попередження ризикiв, що дає йому переваги перед конкурентами та пiдвищує його 
платоспроможнiсть та iнвестицiйну привабливiсть. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 3428 2073 0 0 3428 2073 

будівлі та 
споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 53 33 0 0 53 33 

транспортні 
засоби 3374 2040 0 0 3374 2040 

інші 1 0 0 0 1 0 

2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

будівлі та 
споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні 
засоби 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 3428 2073 0 0 3428 2073 

Опис Строк корисного використання автотранспорта складає 5 рокiв, комп'ютерної технiки - 2 роки, 
меблiв - 4 роки. Початкова вартiсть основних засобiв -4170 тыс. грн., сумма нарахованого зносу - 
2097 тис. грн., ступiнь зносу скаладає 50%, ступiнь використання - 100%. Зменшення залишкової 
вартостi основних засобiв на 40% обумовлено виведенням зi складу основних засобiва 
транспортних засобiв у зв'язку iз закiнченням договорiв опетивної оренди, амортизацiї та замiни 
власних основних засобiв. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

94684 85559 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  35350 35350 

Скоригований 
статутний капітал (тис. 
грн)  

35350 35350 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до мiжнародних станджартiв 
фiнансової звiтностi та з урахуванням методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 
вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс", 
затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87.  

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду (94684 тис. гривень) 
перевищує скоригований статутний капiтал на кiнець звiтного перiоду (35350 тис. гривень) та 



вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного Кодексу України. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена частина 
боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 36415 X X 

у тому числі:   

банкiвський кредит 26.03.2013 38.08 22 27.02.2016 

банкiвський кредит 26.03.2013 26.4 22 27.02.2016 

банкiвський кредит 26.03.2013 69.5 22 27.02.2016 

банкiвський кредит 11.04.2013 12.6 22 10.03.2016 

банкiвський кредит 11.04.2013 37.48 22 31.03.2016 

банкiвський кредит 11.04.2013 25.1 22 09.04.2016 

банкiвський кредит 11.04.2013 9.9 22 09.04.2016 

банкiвський кредит 15.04.2013 88.54 22 14.04.2016 

банкiвський кредит 16.04.2013 14 22 15.04.2016 

банкiвський кредит 29.04.2013 8.91 22 24.04.2016 

банкiвський кредит 29.04.2013 46.22 22 24.04.2016 

банкiвський кредит 16.05.2013 13.69 22 30.04.2016 

банкiвський кредит 05.06.2013 16.08 22 30.04.2016 

банкiвський кредит 05.06.2013 9.6 22 23.04.2016 

банкiвський кредит 20.06.2013 16.68 22 29.05.2016 

банкiвський кредит 20.06.2013 17.7 22 31.05.2016 

банкiвський кредит 20.06.2013 56.7 22 31.05.2016 

банкiвський кредит 20.06.2013 32.9 22 31.05.2016 

банкiвський кредит 18.07.2013 21.4 22 30.06.2016 

банкiвський кредит 18.07.2013 50.6 22 30.06.2016 

банкiвський кредит 18.07.2013 71.95 22 30.06.2016 

банкiвський кредит 18.07.2013 20.1 22 18.04.2016 

банкiвський кредит 18.07.2013 92.4 22 30.06.2016 

банкiвський кредит 24.07.2013 96.1 22 30.06.2016 

банкiвський кредит 24.07.2013 49.4 22 30.04.2016 

банкiвський кредит 12.09.2013 28.3 22 31.08.2016 

банкiвський кредит 12.09.2013 48.6 22 31.08.2016 

банкiвський кредит 23.10.2013 117.9 22 18.09.2016 

банкiвський кредит 23.10.2013 147.2 22 30.06.2016 

банкiвський кредит 14.11.2013 77.8 22 30.09.2016 

банкiвський кредит 14.11.2013 102.5 22 30.09.2016 

банкiвський кредит 
(долари США) 

11.12.2013 368.91 12 30.09.2016 

банкiвський кредит 23.10.2013 78.8 22 30.09.2016 



банкiвський кредит 19.11.2013 112.56 20 30.09.2016 

банкiвський кредит 29.10.2013 82 22 30.09.2016 

банкiвський кредит 14.11.2013 103.4 20 31.07.2016 

банкiвський кредит 22.11.2013 116.6 20 30.09.2016 

банкiвський кредит 19.11.2013 146.4 20 14.10.2016 

банкiвський кредит 11.12.2013 49.1 20 31.10.2016 

банкiвський кредит 11.12.2013 119.1 20 18.11.2016 

банкiвський кредит 11.12.2013 683 20 31.10.2018 

банкiвський кредит 18.12.2013 118.3 22 30.04.2018 

банкiвський кредит 27.12.2013 287.5 22 30.11.2016 

банкiвський кредит 
(долари США) 

29.01.2014 837.14 12 31.12.2016 

банкiвський кредит 28.01.2014 216.4 22 30.11.2018 

банкiвський кредит 28.01.2014 396.2 22 30.11.2018 

банкiвський кредит 
(долари США) 

03.02.2014 10775.17 12 30.11.2016 

банкiвський кредит 08.10.2012 675 22 04.10.2016 

банкiвський кредит 22.10.2012 107.6 22 20.10.2017 

банкiвський кредит 29.10.2012 163.8 22 26.10.2017 

банкiвський кредит 08.11.2012 39 23 05.05.2016 

банкiвський кредит 08.11.2012 329.2 23 05.09.2017 

банкiвський кредит 08.11.2012 132.48 23 03.11.2017 

банкiвський кредит 15.11.2012 209 23 10.11.2017 

банкiвський кредит 15.11.2012 255.09 23 05.10.2017 

банкiвський кредит 06.12.2012 211.61 24.5 01.12.2017 

банкiвський кредит 06.12.2012 114.4 24.5 06.06.2017 

банкiвський кредит 27.12.2012 106.74 25 22.12.2017 

банкiвський кредит 25.01.2013 112.7 25 23.01.2018 

банкiвський кредит 25.01.2013 174 25 23.01.2018 

банкiвський кредит 08.02.2013 112 25 06.02.2017 

банкiвський кредит 03.04.2013 221.41 24 05.03.2018 

банкiвський кредит 03.09.2013 434.4 20 30.08.2018 

банкiвський кредит 11.09.2013 224.6 21 08.09.2017 

банкiвський кредит 26.09.2013 846.8 20 17.09.2018 

банкiвський кредит 26.09.2013 40.6 20 17.02.2016 

банкiвський кредит 24.09.2013 61.7 21 09.09.2016 

банкiвський кредит 23.10.2013 205.7 20 14.10.2016 

банкiвський кредит 23.10.2013 166 20 20.10.2016 

банкiвський кредит 30.10.2013 287.5 20 22.11.2016 

банкiвський кредит 11.11.2013 412.8 20 10.01.2017 

банкiвський кредит 28.11.2013 245 20 08.11.2016 



банкiвський кредит 27.12.2013 298.8 20 23.12.2016 

банкiвський кредит 29.01.2014 332 20 13.01.2017 

банкiвський кредит 19.02.2014 588.79 20 17.02.2017 

банкiвський кредит 19.02.2014 225.1 20 17.02.2017 

банкiвський кредит 12.03.2014 140 20 06.03.2017 

банкiвський кредит 12.03.2014 55 21 10.03.2016 

банкiвський кредит 19.03.2014 80.2 21 09.03.2017 

банкiвський кредит 15.04.2014 506.22 21 05.04.2017 

банкiвський кредит 29.04.2014 553 23 05.05.2017 

банкiвський кредит 11.07.2014 616.5 23 05.07.2017 

банкiвський кредит 11.07.2014 360.8 23 07.07.2017 

банкiвський кредит 13.07.2014 374.3 21 14.07.2017 

банкiвський кредит 12.08.2014 379.35 23 04.08.2017 

банкiвський кредит 21.08.2014 437.4 21 18.08.2017 

банкiвський кредит 16.09.2014 902.4 22 08.09.2017 

банкiвський кредит 23.09.2014 1354.4 22 22.09.2017 

банкiвський кредит 24.10.2014 888.5 22 05.10.2017 

банкiвський кредит 24.12.2015 1667 26 21.01.2016 

банкiвський кредит 16.12.2015 3540 25 04.12.2020 

банкiвський кредит 26.11.2013 135.5 19 25.08.2016 

банкiвський кредит 
(долари США) 

26.11.2013 1135.23 11.9 25.11.2016 

Зобов'язання за цінними 
паперами 

X 3420 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 
випуском): 

X 3420 X X 

облiгацiї пiдприємств 30.09.2011 3420 20 10.10.2016 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

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

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 3913 X X 



Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 11497 X X 

Усього зобов'язань X 55245 X X 

Опис: Зобов'язання на звiтну дату складаються iз банкiвських кредитiв (36415 тис. грн.), 
облiгацiй (3420 тис. грн. з урахуванням незамортизованого дисконту), зобов'язань за 
розрахунками з бюджетом (3913 тис. грн.), авансiв одержаних (8364 тис. грн.) та iнших 
поточних зобов'язань (3133 тис. грн.). 



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

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 
Вид інформації 

1 2 3 

19.01.2015 20.01.2015 Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента  

07.04.2015 08.04.2015 Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця) 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"ПКФ Аудит-фiнанси" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 
фізичної особи) 34619277 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 41 
(лiт. «А»), 3 поверх 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3886 26.10.2006 

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** 

П 000010 05.02.2013 до 30.06.2016 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015 рiк 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця) 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"ПКФ Аудит-фiнанси" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 
фізичної особи) 34619277 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01054, м. Київ, вул. О. Гончара, 41 (лiт. 
«А»), 3 поверх 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3886 26.10.2006 

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** 

П 000010 05.02.2013  

Текст аудиторського висновку (звіту)  
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

Учаснику ТОВ «ВiЕйБi Лiзинг» 
Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВiЕйБi Лiзинг» (код 

ЄДРПОУ 33880354; мiсцезнаходження: Вул. Ярославiв Вал, м. Київ, дата державної реєстрацiї 15.11.2005 року, далi - 
Товариство), що додається, яка включає звiт про фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2015 року, звiт про 
сукупний дохiд, звiт про власний капiтал та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 

стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки , а також звiтнiсть, яка пiдготовлена 



вiдповiдно до вимог центральних органiв виконавчої влади України. 
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та звiтностi вiдповiдно до вимог центральних органiв виконавчої влади 

України щодо формату подання фiнансової звiтностi та за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал 
визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 

унаслiдок шахрайства або помилки. 
Вiдповiдальнiсть аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами 
аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть 

не мiстить суттєвих викривлень. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у 

фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 

розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом 
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 

метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає 
також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних 

управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 

Безумовно-позитивна думка 
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства 

станом на 31.12.2015 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату 
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а звiтнiсть складена за вимогами центральних органiв 

виконавчої влади України щодо формату подання фiнансової звiтностi за 2015 рiк, вiдповiдає цим вимогам. 
 

Пояснювальний параграф 
Ми звертаємо увагу на Примiтку 2 до фiнансової звiтностi, в якiй описується полiтична та економiчна нестабiльнiсть, 

що триває в Українi. Такi умови можуть мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан 
Товариства, обсяг такого впливу достовiрно на поточний момент визначити неможливо. Висловлюючи нашу думку, 

ми не брали до уваги цього питання. 
Ми звертаємо увагу, що в складi звiтностi, яка перевiрена аудитором є звiтнiсть, складена вiдповiдно до формату 

подання фiнансової звiтностi, що вимагається центральними органами виконавчої влади в Українi. Не зважаючи на 
позначку цiєї звiтностi, вона не може розглядатись як належна звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової 

звiтностi, тому необхiдно враховувати факт, що вона складена виключно з метою виконання вимог щодо її складання 
вiдповiдно до законодавства України. 

 
 

Директор з аудиту Т.С.Пашина 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2016 | 01 | 01 

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

Територія  за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання  за КОПФГ 240 

Вид економічної 
діяльності  за КВЕД 64.91 

Середня кількість 
працівників 53  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
вул.Ярославiв Вал, буд. 13/2 лiтера Б, 
Шевченкiвський р-н м.Києва, М.Київ, 

Київська обл., 01054  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2015 р. 

 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 888 457 0 

первісна вартість 1001 3192 3343 0 

накопичена амортизація 1002 2304 2886 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 3428 2073 0 

первісна вартість 1011 6432 4170 0 

знос 1012 3004 2097 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 70183 77434 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 74499 79964 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 352 8 0 

Виробничі запаси 1101 341 8 275 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 11 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 1286 978 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
967 

 
2366 

 
0 

з бюджетом 1135 521 473 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 1923 2853 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 81311 62158 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 5583 728 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 5583 728 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 



резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 145 378 0 

Усього за розділом II 1195 92088 69942 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200 458 23 0 

Баланс 1300 167045 149929 0 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 35350 35350 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 41088 41088 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 9121 18246 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 85559 94684 0 

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 29881 7984 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 3418 0 0 

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, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду) 1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 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 33299 7984 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 365 1667 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 1610 38284 26764 0 

за товари, роботи, послуги 1615 144 1122 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 1113 3913 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 702 3630 0 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0 

за одержаними авансами 1635 6461 8364 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 1820 5431 0 

Усього за розділом IІІ 1695 48187 47261 0 

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

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 1800 0 0 0 

Баланс 1900 167045 149929 0 

 

Примітки 

Дебiторська заборгованiсть з фiнансового лiзингу  
Станом на 31 грудня 2015 року, 31 грудня 2014 року 

дебiторська заборгованiсть з фiнансового лiзингу була 
представлена наступним чином: У тисячах українських 

гривень 2015 рiк 2014 рiк  
Валова заборгованiсть з фiнансового лiзингу 273 191 248 

138  
Неотриманий фiнансовий дохiд вiд фiнансового лiзингу 

104 338 85 048  
Поточна вартiсть мiнiмальних лiзингових платежiв 168 

853 163 090  

Керівник Золотарьова Людмила Семенiвна 

Головний бухгалтер Загребельна Олена Георгiївна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2016 | 01 | 01 

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

 (найменування)   
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 12 місяців 2015 р. 

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 220505 185434 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 ( 129557 ) ( 106934 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
90948 

 
78500 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 18181 24538 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 15931 ) ( 13054 ) 

Витрати на збут 2150 ( 8801 ) ( 7522 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 65072 ) ( 71351 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
19325 

 
11111 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 304 5391 

Інші доходи 2240 30662 30953 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 10317 ) ( 22259 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 25182 ) ( 13511 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
14792 

 
11685 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 5667 2564 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
9125 

 
9121 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 
II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 9125 9121 

 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 1713 1335 

Витрати на оплату праці 2505 14172 11670 

Відрахування на соціальні заходи 2510 3027 2807 

Амортизація 2515 1617 2131 



Інші операційні витрати 2520 66308 71744 

Разом 2550 86837 89687 

 
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Фiнансовий дохiд та iншi доходи вiд лiзингових операцiй  
Фiнансовий дохiд та iншi доходи вiд лiзингових операцiй 

за рiк, що закiнчилися 31 грудня 2015 року та станом на 31 
грудня 2014 року були представленi наступним чином:  

2015 рiк 2014 рiк  
У тисячах українських гривень Фiнансовий дохiд вiд 

фiнансової оренди 80 030 69 146 Iншi доходи пов'язанi з 
фiнансовим лiзингом 1 742 1 091  

Всього 81 772 70 237  
Iншi доходи пов'язанi з фiнансовим лiзингом складаються 

з отриманих знижок вiд постачальникiв та реалiзацiї 
вилучених об'єктiв лiзингу  

Керівник Золотарьова Людмила Семенiвна 

Головний бухгалтер Загребельна Олена Геогрiївна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2016 | 01 | 01 

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

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
81669 

 
82115 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 160599 127906 

Надходження від повернення авансів 3020 1160 371 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025 304 5493 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 3526 1129 

Надходження від операційної оренди 3040 2671 2587 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 606 512 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 3690 216 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 19987 ) 

 
( 20047 ) 

Праці 3105 ( 11240 ) ( 9733 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3300 ) ( 3122 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 10941 ) ( 7043 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 2747 ) ( 1453 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 3117 ( 1535 ) ( 977 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 3118 ( 6659 ) ( 4613 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 142434 ) ( 126321 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 366 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 ( 16802 ) ( 11360 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 572 ) ( 166 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 48583 42537 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 30256 27272 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 754 ) ( 1982 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -754 -1982 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 17600 40916 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 97 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 59134 65810 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 10898 ) ( 21510 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 17 ) ( 52 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -52449 -46456 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -4620 -5901 

Залишок коштів на початок року 3405 5583 11428 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -235 56 

Залишок коштів на кінець року 3415 728 5583 

 

Примітки 
Звiт про рух горошових коштiв у вiдповiдностi до 

облiкової полiтики товариства складається за прямим 
методом. 

Керівник Золотарьова Людмила Семенiвна 

Головний бухгалтер Загребельна Олена Георгiївна 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 2016 | 01 | 01 

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

 (найменування)   
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття Код 
рядка 

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 3521 0 0 0 0 

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

3522 0 0 0 0 

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

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 3570 0 0 0 0 

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

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

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

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   
Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки 
Звiт про рух горошових коштiв у вiдповiдностi до 

облiкової полiтики товариства складається за прямим 
методом. 

Керівник Золотарьова Людмила Семенiвна 

Головний бухгалтер Загребелеьна Олена Георгiївна 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01 

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

 (найменування)   
 

Звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2015 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 41088 9121 0 0 85559 

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 41088 9121 0 0 85559 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 9125 0 0 9125 

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 9125 0 0 9125 

Залишок на 
кінець року 4300 35350 0 0 41088 18246 0 0 94684 

 

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 2015 фiнансовий рiк для Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВiЕйБi Лiзинг" (скорочена 
назва - ТОВ "ВiЕйБi Лiзинг") (далi - "Товариство"). 
Товариство "ВiЕйБi Лiзинг" створена у 2005 роцi, входить до складу Групи компанiй "ВiЕйБi", до 
складу якої входять ПАТ "ВiЕйБi Банк". Товариство зареєстрована у виглядi товаристсва з 
обмеженою вiдповiдальнiстю згiдно чинного законодавства України за адресою:м.Київ, вул. 
Ярославiв Вал, буд. 13/2, лiтера «Б».  
Об’єктами лiзингу є легковi та вантажнi авто, сiльськогосподарської технiка, спецтехнiка тощо. 
Крiм фiнансування придбання транспорту Товариство надає комплекснi послуги з технiчного 
обслуговування транспорту.  
Загальна кiлькiсть спiвробiтникiв станом на 31 грудня 2015 року - 53 чоловiка, станом на 31 
грудня 2014 року - 57 чоловiк. 
Валюта подання фiнансової звiтностi. Цю фiнансову звiтнiсть подано в тисячах українських 
гривень (якщо не зазначено iнше). 
Дiяльнiсть Товариства здiйснюється на територiї України. Полiтична та економiчна ситуацiя в 
Українi була вкрай нестабiльною у 2014 та 2015 роцi, зокрема у зв’язку з анексiєю Автономної 
республiки Крим, прове-денням антитерористичної операцiї на сходi України, та продовжує 
залишатися непередбаченою у 2016 роцi. Станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв Товариство не 
мало нерухомостi та iнших активiв, що розташованi на територiї Автономної республiки Крим та у 
Луганськiй та Донецькiй областях, а також не проводила суттєвих операцiй з контрагентами, мiсце 
розташування яких –у даних регiонах.  
Полiтична нестабiльнiсть призвела також до спаду валового внутрiшнього продукту, суттєвої 
девальвацiя нацiональної валюти по вiдношенню до основних валют, нестабiльностi фондового 
ринку, погiршення лiквi-дностi банкiвського сектору, збiльшення безробiття.  
Зокрема девальвацiя нацiональної валюти щодо долара США за 2015 рiк склала 52% (за 2014 рiк- 
97 %). Так, курс долара США на 31.12.2015 – 24,00 грн/дол.., на 31.12.2014- 15,769, на 01.01.2014 
був 7,993 грн/ долар. Курс євро станом на 31.12.2015 -26,22 грн/ євро, станом на 31.12.2014- 
19,233, 01.01.2014 був 11,042,). 
Полiтичнi змiни призводять до змiн у законодавчiй, податковiй, регуляторнiй основi дiяльностi 
компанiй в Українi. Зокрема в кiнцi 2014 та 2015 року були прийнятi кардинальнi змiни до 
Податкового Кодексу України. У 2015 роцi Нацiональний банк України встановлював певнi 
обмеження на обробку клiєнтських платежiв ба-нками та на придбання iноземної валюти на 
мiжбанкiвському ринку. 
Майбутня стабiльнiсть економiки в значнiй мiрi залежить вiд успiшностi реформ та ефективностi 
економiч-них, фiнансових та монетарних заходiв, що будуть здiйснюватися урядом країни. 
Товариство постiйно стежить за поточним станом подiй, змiною законодавства i вживає всiх 
необхiдних за-ходiв з метою пiдтримання сталої дiяльностi Товариства. Вплив кризи на результати 
дiяльностi та фiнансовий стан Товариства не може бути належним чином оцiнений зараз, однак у 
майбутньому вiн може досягти суттєво-го рiвня. Товариство постiйно оцiнює свої зобов’язання, 
якi стосуються змiн та оновлення законодавства. Природа та суми зобов’язань, якi пов’язанi з 
таким середовищем, не можуть бути належним чином оцiненi зараз, однак у майбутньому вони 
можуть досягти суттєвого рiвня. 
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi  
а) Застосування МСФЗ  
Ця 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.). Товариство веде 
свiй бухгалтерськiй облiк в українських гривнях у вiдповiдностi з українськими нормативно-
правовими положеннями.  
"Керiвництво Товариства 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 Товариства. 
c) Функцiональна валюта та валюта представлення  
Всi статтi, включенi до фiнансової звiтностi, оцiнюються у валютi первинного економiчного 
середовища, в якому Товариство здiйснює господарську дiяльнiсть. Нацiональна валюта України, 
українська гривня (“UAH”), є функцiональною валютою для Товариства.  
Фiнансова звiтнiсть готується iз застосуванням правил облiку за методом нарахування, при якому 
результати вiд операцiй та iнших подiй визнаються тодi, коли вони вiдбуваються та враховуються 
в тому перiодi фiнансової звiтностi, до якого вiдносяться.  
"Фiнансова звiтнiсть Товариства 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 Товариства, так само, як i майбутня дiяльнiсть 
Товариства, знаходяться пiд суттєвим впливом поточного та майбутнього економiчного 
середовищ. Фiнансова звiтнiсть не мiстить жодних коригувань на той випадок, якщо Товариство 
не зможе дотримуватися принципу безперервної дiяльностi.  
 
Облiкова полiтика Товариства  
Основа подання iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi, з коригуваннями 
на початкове визнання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю та переоцiнку 
фiнансових активiв для подальшого продажу i фiнансових iнструментiв, що облiковуються за 
справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. Фiнансова звiтнiсть 
пiдготовленна за принципом врахування фактичних витрат. Переоцiнка фiнансових iнструментiв, 
якi оцiнюються за справедливою вартiстю, вiдображається у складi прибутка чи збитка за 
зазначений перiод. Основнi принципи облiкової полiтики, що використовувались у ходi 
пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi, наведено далi. Цi принципи застосовувались послiдовно 
вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi, якщо не зазначено iнше.  
Безперервно дiюче пiдприємство. Керiвництво пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до 
принципу подальшого безперервного функцiонування. У Примiтцi 34 описанi фактори 
невизначеностi, пов’язанi з подiями та умовами, якi можуть викликати значнi сумнiви щодо 
спроможностi Товариства продовжувати свою дiяльнiстю як безперервно дiюче пiдприємство.  
Бухгалтерський облiк  
Пiдприємство забезпечує єдинi принципи, методи та процедури вiдображення операцiй фiнансово-
господарської дiяльностi у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi. Забезпечує 
неперервнiсть вiдображення операцiй та достовiрну оцiнку активiв, зобов`язань та капiталу в 
бухгалтерському облiку за допомогою бухгалтерської програми "1С Пiдприємство".  
Визнання фiнансових iнструментiв  
Товариство визнає фiнансовi активи та зобов'язання тiльки тодi, коли вона виступає стороною 
договiрних положень по iнструменту. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються з 
використанням облiку по датi виконання угоди.  



Фiнансовi активи та зобов'язання первiсно визнаються по собiвартостi, яка дорiвнює справедливiй 
вартостi сплачених або отриманих коштiв, враховуючи або за вирахуванням будь-яких витрат, 
вiдповiдно. Облiковi полiтики стосовно наступної оцiнки даних статей розкрито у вiдповiдних 
параграфах наведених в облiковiй полiтицi.  
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань  
Фiнансовi активи  
"Фiнансовий актив (або частина фiнансового активу або частина групи схожих фiнансових 
активiв) припиняє визнаватися у звiтi про фiнансовий стан, якщо: 
- термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув; 
- Товариство передала право на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла зобов'язання 
перерахувати отриманi грошовi потоки повнiстю без суттєвої затримки третiй сторонi на умовах 
«транзитного» угоди; а також 
- Товариство або (a) передала практично всi ризики i вигоди вiд активу, або (б) не передала, але й 
не зберiгає за собою всi ризики та вигоди вiд активу, але передала контроль над цим активом."  
У разi, якщо Товариство передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу, при 
цьому не передавши, не зберiгши за собою практично всiх ризикiв i вигод, пов'язаних з ним, а 
також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в межах 
триваючого участi Товариства в цьому активi. Продовження участi в активi, що має форму гарантiї 
за переданим активом, оцiнюється за найменшим з значень первiсної балансової вартостi активу та 
максимального розмiру вiдшкодування, яке може бути пред'явлено до оплати Товариства .  
Товариство припиняє визнавати фiнансовi активи (або частину фiнансового активу) тодi й тiльки 
тодi, коли Товариство втрачає контроль над договiрними правами, якi складають фiнансовий актив 
(або частину фiнансового активу). Товариство втрачає такий контроль у випадку, якщо воно 
використало права на вигоди вказанi в договорi, права припинили свою дiю або Товариство 
уступило такi права.  
Фiнансовi зобов'язання  
Товариство списує фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) тодi й тiльки 
тодi, коли зобов'язання, вказане в договорi сплачене, анульоване або минуло.  
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим 
кредитором, на суттєво вiдмiнних умовах, або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого 
зобов'язання, первiсне зобов'язання знiмається з облiку, а нове зобов'язання вiдображається в 
облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про прибутки i збитки.  
Фiнансовi активи  
Первiсне визнання  
Вiдповiдно до положень МСФЗ (IAS) 39, фiнансовi активи класифiкуються як фiнансовi активи, 
що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; кредити i дебiторська 
заборгованiсть; iнвестицiї, що утримуванi до погашення; фiнансовi активи, наявнi для продажу. 
При первiсному вiдображеннi в облiку фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю. У 
разi, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою 
вартiстю через прибуток або збиток, то при вiдображеннi у звiтностi до їх справедливої вартостi 
додаються безпосередньо пов'язанi з ними витрати по угодi. При первiсному вiдображеннi в 
облiку фiнансових активiв Товариство присвоює їм вiдповiдну категорiю, i надалi може 
перекласифiкувати фiнансовi активи в певних випадках.  
Дата визнання  
Всi стандартнi операцiї з купiвлi та продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, 
тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання з купiвлi активу. До стандартних 
операцiй з купiвлi або продажу вiдносяться операцiї з купiвлi або продажу фiнансових активiв, в 
рамках яких потрiбно постачання активiв у строки, встановленi законодавством або прийнятi на 
ринку.  
Кредити та дебиторська заборгованнiсть  
Кредити та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи, що не обертаються на 
активному ринку, з фiксованими або обумовленими платежами. Вони не призначенi для негайного 
продажу або продажу в найближчому майбутньому, i не класифiкованi в якостi торгових цiнних 



паперiв або iнвестицiйних цiнних паперiв, наявних для продажу. Такi активи вiдображаються за 
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Доходи i витрати по 
таких активах вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки при вибуттi або знецiненнi таких 
активiв , а також у процесi амортизацiї  
Визначення справедливої вартостi  
Справедлива вартiсть – це ринкова оцiнка, а не оцiнка з урахуванням специфiки суб'єкта 
господарювання. Для деяких активiв та зобов’язань може бути ринкова iнформацiя або ринковi 
операцiї, iнформацiя про якi є вiдкритою. Для iнших активiв та зобов’язань може не бути ринкової 
iнформацiї або ринкових операцiй, iнформацiя про якi є вiдкритою. Проте мета оцiнки 
справедливої вартостi в обох випадках однакова – визначити цiну, за якою вiдбувалася б звичайна 
операцiя продажу актива чи передачi зобов’язання мiж учасниками ринку на дату оцiнки за 
нинiшнiх ринкових умов (тобто, вихiдну цiну на дату оцiнки з точки зору учасника ринку, який 
утримує актив або має зобов’язання).  
Взаємозалiк  
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з вiдображенням лише чистого сальдо в 
консолiдованому звiтi про фiнансовий стан здiйснюється тiльки за наявностi юридично 
закрiпленого права провести взаємозалiк i намiри реалiзувати актив одночасно з врегулюванням 
зобов'язання. Це, як правило, не виконується стосовно генеральних угод про взаємозалiк, i 
вiдповiднi активи i зобов'язання вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан у повнiй сумi. Згiдно 
МСФЗ 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання й оцiнка" iнвестицiї класифiкуються наступним 
чином: iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, iнвестицiї, що утримуються до погашення, та iнвестицiї 
для подальшого продажу, а також наданi Товариством позики й дебiторська заборгованiсть.  
Iнвестицiї, що утримуються до погашення, наданi Товариством позички й дебiторська 
заборгованiсть, включаються до складу необоротних активiв, за винятком тих випадкiв, коли строк 
їхнього погашення минає протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу.  
Iнвестицiї, що утримуються до погашення, та наданi позички враховуються за амортизованою 
вартiстю, розрахованою за методом ефективної процентної ставки, за винятком резерву пiд 
знецiнення або постiйного зниження вартостi.  
Товариство може визначити фiнансовi активи i зобов'язання в категорiю оцiнюваних за 
справедливою вартiстю, змiни якої вiдбиваються у складi прибутку або збитку за перiод, якщо 
виконується одна з наступних умов: - управлiння активами або зобов'язаннями, їх оцiнка i 
вiддзеркалення у внутрiшнiх звiтах здiйснюються на основi справедливої вартостi; - такий пiдхiд 
повнiстю або iстотно усуває ефект невiдповiдностi в бухгалтерському облiку, яка iнакше iснувала 
б; або - актив або зобов'язання мiстить вбудований похiдний фiнансовий iнструмент, який iстотно 
змiнює потоки грошових коштiв, якi при його вiдсутностi очiкувалися б за договором. Грошовi 
кошти та їх еквiваленти  
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають необмеженi щодо використання готiвковi грошовi 
кошти та кошти на банкiвських рахунках. Грошовi i прирiвнянi до них кошти вiдбиваються за 
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.  
Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю  
"Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю. З цiєю метою на 
кожну дату балансу нараховується резерв сумнiвних боргiв вiдповiдно до розробленої методики 
нарахування резерву.  
 
Податок на додану вартiсть  
На всi вiдповiднi закупки та реалiзацiю нараховується податок на додану вартiсть (ПДВ). Його 
ставка складає 20%. ПДВ може бути використаний для зменшення податкових зобов'язань з ПДВ 
пiсля того, як його було сплачено та вiдображено у балансi як дебiторську заборгованiсть. 
Податковi органи дозволяють проводити розрахунки по ПДВ на чистiй основi. При створеннi 
резерву на знецiнення дебiторської заборгованостi резервується вся сума цiєї заборгованостi, в 
тому числi ПДВ. Вiдповiдне вiдстрочене зобов'язання з ПДВ вiдображається у звiтностi до 
моменту списання дебiторської заборгованостi для цiлей оподаткування.  
Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: за собiвартiстю або за чистою вартiстю 



реалiзацiї. Собiвартiсть включає вартiсть придбання i понесенi витрати для приведення запасiв у 
той стан i те мiсце розташування, у якому вони перебувають.  
Собiвартiсть визначається за методом iдентифiкованої собiвартостi одиницi запасiв при продажу 
великогабаритних товарiв, що мають номер заводу виробника, або середньозваженим методом при 
вибуттi запасiв для виробництва та реалiзацiї.  
Чиста вартiсть реалiзацiї визначається, виходячи з очiкуваних цiн продажiв в ходi здiйснення 
звичайної дiяльностi, за винятком передбачуваних витрат на їхнє завершення та витрат необхiдних 
для здiйснення продажу.  
Активи призначенi для продажу  
"Товариство класифiкує необоротнi активи як утримуванi для продажу якщо їхня балансова 
вартiсть пiдлягає вiдшкодуванню шляхом угоди продажу, а не в результатi їх використання за 
призначенням. Дана умова вважається виконаною тiльки в тому випадку, якщо продаж 
характеризується високим ступенем вiрогiдностi та актив або група вибуття можуть бути проданi 
без затримок в поточному станi. Керiвництво має твердий намiр здiйснити продаж, вiдносно якої 
повинна очiкуватися вiдповiднiсть критерiям визнання в якостi завершеної угоди продажу 
протягом одного року з дати класифiкацiї. 
Ррозпочата та здiйснюється програма активних дiй з пошуку покупця i виконання такого плану. 
Крiм цього, необоротнi активи (або група вибуття) активно пропонуються до реалiзацiї за цiною, 
що є обгрунтованою з урахуванням його поточної справедливої вартостi. Крiм того, вiдображення 
продажу як завершеної операцiї має очiкуватися протягом одного року з дати класифiкацiї 
необоротних активiв (або групи вибуття) як призначених для продажу."  
Активи, призначенi для продажу, вiдображаються за найменшою з двох величин: балансовою 
вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. У разi настання подiй або 
змiн обставин, що вказують на можливе знецiнення балансової вартостi активiв (або групи 
вибуття), Товариство вiдображає збиток вiд знецiнення при первiсному, а також подальшому 
списаннi їх вартостi до справедливої вартостi за вирахуванням витрат з продажу.  
Основнi засоби та нематерiальнi активи пiсля класифiкацiї в якостi утримуваних для продажу не 
пiдлягають амортизацiї.  
Об'єкти лiзингу, вилученi за неплатежi. До об'єктiв лiзингу, вилучених за неплатежi, зазвичай 
вiдносять активи, у володiння якими Товариство вступає вiдповiдно до припинення дiї договору 
iз-за невиконання зобов'язань лiзiнгополучателем. Основними видами активiв є легковi i вантажнi 
автомобiлi, а також iнше устаткування. Коли Товариство вилучає майно вiдповiдно до 
припиненого лiзингового договору, актив пiдлягає оцiнцi по найменшiй з двох величин: 
собiвартостi i можливою чистiй вартостi продажу. В ходi оцiнки можливої чистої вартостi 
продажу Товариство робить припущення про ринкову вартiсть залежно вiд типа оцiнюваного 
активу, а потiм застосовує ринковi поправки на знос, нелiквiднiсть i очiкуванi торгiвельнi знижки 
вiдносно певних видiв активiв.  
Основнi засоби  
"Переоцiнка основних засобiв при переходi до МСФЗ не вiдбувалась. Основнi засоби 
враховуються за первiсною вартiстю, за винятком накопиченої амортизацiї й збиткiв вiд 
знецiнення, за винятком землi. 
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на ремонт й обслуговування, що продовжують 
корисний строк експлуатацiї активiв або збiльшують їхнi первiснi характеристики. Витрати на 
ремонт й обслуговування, якi не вiдповiдають зазначеним критерiям капiталiзацiї, вiдображаються 
у звiтi про фiнансовi результати в складi витрат перiоду. "  
Амортизацiя  
Амортизацiя розраховується лiнiйним методом вiд вартостi основних засобiв. Строки амортизацiї, 
що приблизно дорiвнюють розрахунковому строку корисної експлуатацiї вiдповiдних активiв, 
наведенi нижче:  
Транспортнi засоби 60 Офiсне та iнше обладнання 48  
Прибуток або збиток вiд списання або вибуття основних засобiв обчислюється як рiзниця мiж 
надходженнями вiд продажу основних засобiв та їх балансовою вартiстю та включається до звiту 
про сукупнi прибутки та збитки.  



Нематерiальнi активи  
Нематерiальнi активи придбанi (створенi) враховуються за первiсною вартiстю. Пiсля первiсного 
визнання нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю, за мiнусом накопиченої амортизацiї. 
Амортизацiя розраховується на прямолiнiйнiй основi протягом строку корисного використання, 
який визначається для кожного нематерiального активу окремо.  
Облiк лiзингових операцiй  
Строком лiзингу вважається безперервний перiод, протягом якого лiзингоотримувач зобов'язався 
утримувати актив у лiзингу, а також будь-якi майбутнi умови, за якими лiзингоотримувач має 
право продовжити лiзинг активу з майбутнiми платежами або без них, i про якi в момент початку 
лiзингу можна iз упевненiстю сказати, що лiзингоотримувач даними умовами скористається.  
Фiнансовий лiзинг  
Лiзинг визнається фiнансовим, коли вiдбувається суттєвий перенос на орендаря всiх ризикiв та 
вигод, що супроводжують володiння активом. Право власностi по закiнченню лiзингу може 
передаватися або не передаватися. Лiзинг класифiкується як фiнансовий, якщо виконуються 
ознаки наведенi в параграфах 10, 11 МСФЗ 17 „Оренда”.  
Але вiдповiдно до п.12 МСФЗ 17 "Оренда", ознаки наведенi в параграфах 10 та 11 не в усiх 
випадках носять незаперечний характер. Якщо, виходячи з iнших ознак, є зрозумiлим, що дана 
оренда не спричиняє iстотного перенесення всiх ризикiв i вигод, що супроводжують володiння, 
вона класифiкується як операцiйна оренда. Це може мати мiсце, якщо актив передається у 
власнiсть наприкiнцi строку оренди в обмiн на нефiксовану виплату, розмiр якої дорiвнює 
справедливої вартостi цього активу на той момент часу.  
Валовими iнвестицiями в лiзинг є сума мiнiмальних платежiв за фiнансовим лiзингом до 
отримання лiзингодавцем та будь-якої негарантованої лiквiдацiйної вартостi, що належить 
лiзингодавцю. Мiнiмальними лiзинговими платежами є платежi протягом строку лiзингу, якi 
лiзингоотримувач зобов'язаний або може бути зобов'язаний здiйснити за вирахуванням виплат за 
умовну оренду, вартостi послуг та податкiв, якi були сплаченi лiзингодавцем i повиннi бути йому 
вiдшкодованi.  
Неодержаним фiнансовим доходом є рiзниця мiж валовою iнвестицiєю в лiзинг та поточною 
вартiстю мiнiмальних лiзингових платежiв, якi дисконтованi за ставкою винагороди, 
передбаченою в договорi лiзингу.  
"Ставка винагороди, передбачена в договорi лiзингу, є ставка дисконтування, застосування якої на 
початок строку лiзингу забезпечує положення, при якому загальна вартiсть мiнiмальних 
лiзингових платежiв та негарантованої лiквiдацiйної вартостi дорiвнює справедливiй вартостi 
лiзингового активу та первiсних прямих витрат лiзингодавця. 
"Передбачається, що ставка дисконтування спiвпадає зi ставкою фiнансування договору лiзинга. 
"Справедливою вартiстю активу є сума, за якою можна обмiняти актив, переданий у лiзинг, або 
погасити зобов'язання мiж компетентними сторонами при їхньому бажаннi й у ходi звичайного 
бiзнесу. 
Активи, якi належать Товариству, але є предметом фiнансового лiзингу, вiдображенi в фiнансовiй 
звiтностi в складi статтi "Дебiторська заборгованiсть з фiнансового лiзингу", що представляє 
собою валовi iнвестицiї в лiзинг за вирахуванням незаробленого фiнансового доходу.  
"Фiнансовий дохiд розподiляється на строк фiнансового лiзингу таким чином, щоб забезпечувати 
постiйну перiодичну норму доходностi на непогашене сальдо чистої iнвестицiї.  
Дебiторська заборгованiсть з фiнансового лiзингу вiдображається за чистою реалiзацiйною 
вартiстю. З цiєю метою на кожну дату балансу нараховується резерв сумнiвної та безнадiйної 
заборгованостi вiдповiдно до розробленої методики. Нарахованi резерви сумнiвної та безнадiйної 
заборгованостi з фiнансового лiзингу вiдносяться на витрати та враховуються як зменшення 
дебiторської заборгованостi з фiнансового лiзингу.  
"Датою прийняття фiнансового лiзингу вважається одна з наступних дат, залежно вiд того, яка 
настане ранiше: дата укладання договору лiзингу або дата прийняття на себе сторонами основних 
умов договору лiзингу. На зазначену дату: 
- лiзинг класифiкується як фiнансовий лiзинг; i  
- визначаються суми, що вiдображаються на початок строку лiзингу."  



Датою початку строку лiзингу вважається дата, з якої лiзингоодержувач має можливiсть 
використовувати орендований актив. Це дата первiсного визнання лiзингу (тобто вiдображення 
активiв, зобов'язань, доходiв або витрат, отриманих або понесених в результатi лiзингу, залежно 
вiд того, що застосовується).  
На початку строку фiнансового лiзингу Товариство вiдображає чистi iнвестицiї в лiзинг, якi 
включають в себе суму мiнiмальних лiзингових платежiв, i негарантовану залишкову вартiсть 
(валовi iнвестицiї в лiзинг) за вирахуванням неотриманого доходу вiд фiнансового лiзингу. 
Рiзниця мiж валовими iнвестицiями та їх теперiшньою вартiстю, якщо виникає, вiдбивається як 
неотриманий дохiд вiд фiнансового лiзингу. Дохiд вiд фiнансового лiзингу включає амортизацiю 
неотриманого доходу вiд фiнансового лiзингу.  
Дохiд вiд фiнансового лiзингу вiдображається за схемою, що вiдбиває постiйну перiодичну норму 
прибутковостi на чистi iнвестицiї вiдносно фiнансового лiзингу. Первiснi прямi витрати 
враховуються у складi первiсної суми дебiторської заборгованостi за лiзинговими платежами.  
У разi якщо Товариство фiнансує купiвлю обладнання (шляхом здiйснення авансових платежiв 
постачальнику обладнання) для лiзингу протягом перiоду мiж датою прийняття лiзингу та датою 
початку термiну лiзингу, процентнi доходи вiд фiнансового лiзингу починають визнаватися в звiтi 
про прибутки i збитки з дати першої iнвестицiї в обладнання, придбане для передачi в лiзинг.  
Товариство проводить оцiнку резерву на знецiнення чистих iнвестицiй в лiзинг з використанням 
описаної нижче полiтики, застосовуваної для оцiнки резерву на знецiнення фiнансових активiв, що 
вiдображаються за амортизованою вартiстю.  
Платежi, отриманi Товариством вiд лiзiнгополучателей, вiдбиваються як аванси, отриманi вiд 
лiзiнгополучателей (окремим рядком у складi зобов'язань), до дати початку термiну лiзингу i 
визнання чистих iнвестицiй в лiзинг, скоректованих на суми платежiв, отриманих вiд 
лiзiнгополучателей. Будь-якi авансовi платежi постачальникам вiдбиваються як авансовi платежi 
постачальникам по лiзингових операцiях.  
Оперативний лiзинг  
Оренда, за якої значна частина ризикiв та винагород вiд володiння майном належить 
орендодавцевi, визнається оперативною орендою. Платежi, здiйсненi за оперативною орендою (за 
вирахуванням будь-яких винагород, одержаних вiд орендодавця), включаються до звiту про 
фiнансовi результати лiнiйним методом протягом строку оренди.  
Визнання резерву сумнiвної та безнадiйної заборгованостi  
Товариство регулярно проводить оцiнку чистих iнвестицiй в лiзинг i дебiторської заборгованостi 
лiзiнгополучателей в цiлях визначення можливого знецiнення. Чистi iнвестицiї в лiзинг i iнша 
заборгованiсть знецiнюються, i збитки вiд знецiнення мають мiсце виключно за умови iснування 
об'єктивних доказiв знецiнення в результатi одного або декiлькох подiй подiям пiсля первинного 
визнання чистих iнвестицiй в лiзинг i iншої заборгованостi, i за умови, що вказана подiя (або подiї) 
мала вплив на передбачуванi майбутнi потоки грошових коштiв по активах, яке можливо оцiнити з 
достатньою мiрою надiйностi. Об'єктивнi свiдоцтва знецiнення фiнансових активiв можуть 
включати невиконання зобов'язань (дефолт) або прострочення виплат, допущенi 
лiзiнгополучателем або iншими позичальниками, порушення зобов'язань за договором або умов 
договору, реструктуризацiю умов договору або авансу на умовах, якi в будь-якому iншому 
випадку Товариство не розглядала б, ознаки можливого банкротства, зниження вартостi 
забезпечення або iншi спостережуванi данi, що вiдносяться до групи активiв, такi як погiршення 
платоспроможностi позичальникiв, що входять до групи, або змiну економiчних умов, якi 
корелюють з невиконанням зобов'язань (дефолтом) позичальниками, що входять до вказаної 
групи. Товариство спочатку оцiнює наявнiсть об'єктивних доказiв знецiнення окремо по чистих 
iнвестицiях в лiзинг i iншiй заборгованостi, що є iстотними окремо, i окремо або колективно по 
чистих iнвестицiях в лiзинг i iншiй заборгованостi, що немає iстотними окремо. У випадку якщо 
Товариство визначає брак об'єктивних доказiв знецiнення по чистiй iнвестицiї в лiзинг i iншiй 
заборгованостi, оцiнюваним окремо, iстотним чи нi, чистi iнвестицiї в лiзинг i iнша заборгованiсть 
включаються в групу чистих iнвестицiй в лiзинг i iншої заборгованостi з аналогiчними 
характеристиками кредитної риски i оцiнюється на предмет знецiнення у складi групи активiв на 
колективнiй основi. Чистi iнвестицiї в лiзинг i iнша заборгованiсть, оцiнюванi окремо на предмет 



знецiнення, по яких виникає або продовжує iснувати збиток вiд знецiнення, не включаються в 
колективну оцiнку на предмет знецiнення. У випадку iснування об'єктивних доказiв наявностi 
збитку вiд знецiнення по чистих iнвестицiях в лiзинг i iншiй заборгованостi, сума збитку 
вимiрюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю чистих iнвестицiй в лiзинг i iншої 
заборгованостi i приведеною до теперiшнього моменту вартiстю передбачуваних майбутнiх 
потокiв грошових коштiв, включаючи вiдшкодовувану вартiсть гарантiй (якщо необхiдно) i 
забезпечення, дисконтованих з використанням первинної ефективної процентної ставки по чистiй 
iнвестицiї в лiзинг або iншiй заборгованостi. Потоки грошових коштiв вiдповiдно до умов 
укладених договорiв i iсторичний досвiд здобуття збиткiв, скоректоване на пiдставi вiдповiдної 
iнформацiї, що є в наявностi, вiдображає поточнi економiчнi умови, служить основою для 
визначення передбачуваних потокiв грошових коштiв. Iнформацiя, що у рядi випадкiв є в 
наявностi, необхiдна для визначення суми збитку вiд знецiнення по чистих iнвестицiях в лiзинг i 
iншою заборгованостi, може бути обмежена або бiльш не вiдповiдати поточним умовам i 
обставинам. Подiбне може мати мiсце у випадку, якщо позичальник випробовує фiнансову скруту, 
а об'єм доступної iнформацiї вiдносно аналогiчних позичальникiв обмежений. У подiбних 
випадках Товариство використовує свiй досвiд i думки для визначення суми збитку вiд 
знецiнення.  
Збитки вiд знецiнення. Товариство регулярно проводить оцiнку чистих iнвестицiй в лiзинг i 
кредитiв, виданих клiєнтам, в цiлях визначення можливого знецiнення. Приймаючи рiшення про 
вiддзеркалення збитку вiд знецiнення в консолiдованому звiтi про прибуток або збиток i iнший 
сукупний дохiд, Товариство виявляє данi, що свiдчать про значне зниження майбутнього 
припливу засобiв вiд лiзингового i кредитного портфелiв, перш нiж буде визначено зниження по 
конкретному кредиту або договору лiзингу в портфелi. Як доказ може бути використана 
iнформацiя, що свiдчить про несприятливi змiни фiнансового положення лiзiнгополучателей i 
позичальникiв. Методологiя i допущення, використовуванi для оцiнки сум i часу вступу майбутнiх 
потокiв грошових коштiв, регулярно передивляються для зменшення розбiжностей мiж 
розрахунковими i фактичними збитками.  
Всi збитки вiд знецiнення чистих iнвестицiй в лiзинг i iншої заборгованостi вiдбиваються у складi 
прибутку або збитку i пiдлягають вiдновленню виключно в тому випадку, якщо подальше 
збiльшення вiдшкодовуваної вартостi може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, подiєю пiсля 
визнання збиткiв вiд знецiнення. Активи, погашення яких неможливо, i вiдносно яких завершенi 
всi необхiднi процедури по стягненню заборгованостi i визначена остаточна сума збитку, 
списуються за рахунок вiдповiдного резерву пiд знецiнення цього активу. Повернення ранiше 
списаних сум вiдноситься на рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення.  
Опис методологiї створення резерву:  
Однорiдна заборгованiсть за лiзинговими договорами (вiдповiдно до виду забезпечення, 
лiзингового активу, тощо) роздiляється за категорiями в залежностi вiд кiлькостi днiв 
прострочення платежiв: до 30 днiв, вiд 31 до 60 днiв, вiд 61 до 90 днiв, вiд 91 до 120 днiв, вiд 121 
до 180 днiв та бiльше 180 днiв.  
Для кожної категорiї резерв розраховується як процент вiд вартостi заборгованостi (для 
незабезпеченої заборгованостi в межах вiд 1 до 100%). Процент резерву визначається на пiдставi 
полiтики Товариства, що базується на надходженнi грошових коштiв вiд клiєнтiв та на 
попередньому досвiдi та даних Товариства.  
"Суму нарахованого резерву сумнiвної та безнадiйної заборгованостi вiдображається у Звiтi про 
сукупнi прибутки та збитки у статтi ""Збiльшення/зменшення резерву сумнiвної та безнадiйної 
заборгованостi"". 
Безнадiйна заборгованiсть, по якiй не минув строк позовної давностi, списується з балансу 
одночасно з зменшенням нарахованого резерву сумнiвних боргiв на пiдставi рiшення 
Керiвництва."  
Резерв на майбутнi операцiйнi витрати не формується  
Кредиторська заборгованiсть  
Основна та iнша кредиторська заборгованiсть вiдображаються у звiтностi за номiнальною 
вартiстю.  



Позиковi кошти  
Короткостроковi й довгостроковi позики вiдображаються у звiтностi за справедливою вартiстю 
зобов'язання за вирахуванням прямих витрат на їхнє залучення. Пiсля початкового визнання, 
позики облiковуються за амортизацiйною вартiстю за методом ефективної ставки винагороди.  
Фiнансовi витрати, у тому числi плата за видачу кредиту i його погашення, визнаються у складi 
витрат у тому звiтному перiодi, в якому вони виникли, та не капiталiзуються. Витрати за 
позиковими коштами включаються в балансову вартiсть зобов'язань у сумi, у якiй вони не були 
погашенi в перiодi виникнення.  
Визнання доходiв  
Дохiд визнається тодi, коли iснує ймовiрне надходження економiчних вигод, пов'язаних з певною 
операцiєю до Товариства, та може бути достовiрно оцiнений.  
Доходи визнаються за справедливою вартiстю реалiзованих товарiв та послуг, за вирахуванням 
податку на додану вартiсть та знижок. Для визнання доходу, необхiдне дотримання наступних 
критерiїв:  
Продаж машин та обладнання:  
Доходи визнаються тодi, коли значнi ризики та винагороди пов'язанi з правом володiння на 
машини та обладнання, переданi покупцю, та сума доходу може бути визначена як рiзниця мiж 
доходом вiд продажу та затратами на здiйснення продажу.  
Iншi доходи складаються з наступних:  
Доходи вiд надання послуг операцiйної оренди  
Доходи вiд надання послуг операцiйної оренди визнаються у тому звiтному перiодi, в якому цi 
послуги були наданi, пiсля завершення конкретної операцiї, оцiненої на пiдставi фактично наданої 
послуги пропорцiйно загальному обсягу послуг, що мають бути наданi.  
Доходи вiд продажу супутнiх послуг  
Доходи вiд продажу супутнiх послуг (сервiсне та технiчне обслуговування) визнаються у тому 
звiтному перiодi, в якому цi послуги були наданi, пiсля завершення конкретної операцiї, оцiненої 
на пiдставi фактично наданої послуги пропорцiйно загальному обсягу послуг. До складу доходiв 
вiд продажу супутнiх послуг включаються також платежi з сервiсного обслуговування за 
договорами оперативного лiзингу, що входять до складу лiзингового платежу.  
Процентнi доходи  
Процентнi доходи визнаються на пропорцiйно-часовiй основi за методом ефективної ставки 
процента.  
За всiма фiнансовими iнструментами, оцiнюваними за амортизованою вартiстю, процентнi доходи 
або витрати вiдображаються за ефективною процентною ставкою, при дисконтуваннi за якою 
очiкуванi майбутнi грошовi платежi або надходження протягом передбачуваного термiну 
використання фiнансового iнструмента або протягом коротшого перiоду часу, де це можливо, в 
точностi приводяться до чистої балансової вартостi фiнансового активу або фiнансового 
зобов'язання. При розрахунку враховуються всi договiрнi умови за фiнансовим iнструментом 
(наприклад, право на дострокове погашення) та комiсiйнi або додатковi витрати, безпосередньо 
пов'язанi з iнструментом, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, але не 
враховуються майбутнi збитки за кредитами.  
Балансова вартiсть фiнансового активу або фiнансового зобов'язання коригується в разi перегляду 
Товариством оцiнок платежiв або надходжень. Скоригована балансова вартiсть розраховується на 
пiдставi первiсної ефективної процентної ставки, а змiна балансової вартостi вiдображається як 
процентнi доходи або витрати.  
У разi зниження вiдображеної у фiнансовiй звiтностi вартостi фiнансового активу або групи 
аналогiчних фiнансових активiв внаслiдок зменшення корисностi, процентнi доходи продовжують 
визнаватись за первiсною ефективною процентною ставкою на основi нової балансової вартостi.  
Комiсiйнi доходи  
"Товариство отримує комiсiйнi доходи вiд рiзних послуг, якi вона надає своїм клiєнтам. Комiсiйнi 
доходи можуть бути роздiленi на наступнi двi категорiї: 
- Комiсiйнi доходи, отриманi за надання послуг протягом певного перiоду часу (комiсiї, за 
супроводження договорiв страхування тощо), нараховуються протягом цього перiоду та 



включаються до графiку лiзингових платежiв.  
- Комiсiйнi доходи вiд надання послуг по здiйсненню операцiй (комiсiї за внесення змiн до 
договору та змiну умов договору тощо), нараховуються окремi та не включенi до графiкiв 
лiзингових платежiв."  
Операцiйнi витрати  
"Витрати враховуються в момент фактичного отримання вiдповiдних товарiв чи послуг, незалежно 
вiд того, коли грошi чи еквiвалент грошей були виплаченi, i показуються в фiнансовiй звiтностi в 
тому перiодi, до якого вони вiдносяться. 
Витрати за позиками, безпосередньо пов'язаними з придбанням, будiвництвом або виробництвом 
активу, який обов'язково потребує тривалого перiоду часу для його пiдготовки до використання 
або продажу вiдповiдно до намiрiв Товариства, капiталiзуються як частина первiсної вартостi 
такого активу. Усi iншi витрати за позиками вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в 
якому вони були понесенi."  
Податки на прибуток  
У цiй фiнансовiй звiтностi оподаткування показано вiдповiдно до вимог законодавства України iз 
використанням податкових ставок та законодавчих норм, якi дiяли або фактично були введенi в 
дiю станом на звiтну дату. Витрати/(кредит) з податку на прибуток включають поточнi податки та 
вiдображаються у прибутку чи збитку за рiк, якщо тiльки вони не мають бути вiдображенi у складi 
iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi капiталу у зв’язку з тим, що вони стосуються 
операцiй, якi також вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi у складi iншого сукупного 
доходу або безпосередньо у складi капiталу.  
Поточний податок – це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим органам або ними 
вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за поточний та попереднi перiоди. 
Оподатковуваний прибуток або збиток базується на оцiночних показниках, якщо фiнансова 
звiтнiсть ухвалюється до моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi податки, за 
винятком податку на прибуток, облiковуються у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних 
витрат.  
Операцiї в iноземнiй валютi  
Функцiональною валютою Товариства є валюта первинного економiчного середовища, в якому 
працює Товариство. Функцiональною валютою та валютою подання Товариства є нацiональна 
валюта України – українська гривня.  
Монетарнi активи i зобов’язання перераховуються у функцiональну валюту Товариства за 
офiцiйним обмiнним курсом НБУ на вiдповiдну звiтну дату. Доходи i збитки вiд курсових рiзниць, 
що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i перерахунку монетарних активiв i 
зобов’язань у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним курсом НБУ на кiнець року, 
вiдображаються у фiнансовому результатi. Перерахунок за курсами на кiнець року не 
застосовується до немонетарних позицiй, в тому числi iнвестицiй до капiталу. Вплив змiн 
обмiнного курсу на справедливу вартiсть дольових цiнних паперiв облiковується як частина 
прибутку або збитку вiд змiн справедливої вартостi.  
"Станом на 31 грудня вiдповiдного року основнi курси обмiну, що застосовувались для 
перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими: 
31 грудня 2015, гривень 31 грудня 2014, гривень  
1 долар (США) 24.000668 15.768556  
1 євро 26.223129 19.232908  
1 росiйський рубль 0.329310 0.303040 "  
Резерви зобов'язань та виплат  
Резерви зобов'язань та виплат визнаються тодi, коли Товариство має конструктивнi або теперiшнi 
юридичнi зобов'язання в результатi минулих подiй та для розрахунку за цими зобов'язаннями 
виникнуть витрати, i сума зобов'язань може бути визначена достовiрно. У тих випадках, коли 
Товариство очiкує вiдшкодування витрат, наприклад, за угодою страхування, сума вiдшкодування 
вiдображається як окремий актив, але лише за умови, що ймовiрнiсть отримання такого 
вiдшкодування є очевидною.  
Винагороди працiвникам  



Витрати на заробiтну плату, внески до державного пенсiйного фонду України i фондiв соцiального 
страхування, оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а також негрошовi винагороди 
нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками Товариства. 
Товариство не має юридичного чи умовного зобов’язання сплачувати пенсiйнi чи iншi платежi, 
окрiм платежiв по державнiй системi соцiального страхування.  
Звiтнiсть за сегментами  
Звiтнiсть за сегментами складається у вiдповiдностi до внутрiшньої звiтностi, яка надається 
Керiвництву Товариства, що виконує роль органа, вiдповiдального за прийняття операцiйних 
рiшень в Товариствi. Сегменти, доходи, фiнансовi результати й активи яких перевищують 10% вiд 
загальних показникiв за всiма сегментами, розкриваються окремо. Географiчнi сегменти 
Товариства показанi у цiй фiнансовiй звiтностi окремо виходячи з фактичного мiсця дiяльностi 
контрагента, тобто з урахуванням його економiчного, а не юридичного ризику.  
Основнi облiковi оцiнки та судження  
Товариство використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у 
фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов’язань протягом наступного 
фiнансового року. Розрахунки та судження постiйно переглядаються i базуються на попередньому 
досвiдi керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi 
вважаються обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi 
оцiнки, керiвництво також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової 
полiтики. Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються 
у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової 
вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають:  
Безперервно дiюче пiдприємство. Керiвництво пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до 
принципу подальшого безперервного функцiонування. Формуючи таке професiйне судження, 
керiвництво врахувало фiнансовий стан Товариства, свої iснуючi намiри, постiйну фiнансову 
пiдтримку з боку материнської Товариства, заплановану в бюджетi доходнiсть дiяльностi у 
майбутньому та доступ до фiнансових ресурсiв, а також проаналiзувало вплив нещодавньої 
фiнансової кризи на майбутню дiяльнiсть Товариства.  
"Резерв пiд знецiнення фiнансових активiв, вiдображених за амортизованою вартiстю, i чистих 
iнвестицiй в лiзинг. Товариство регулярно проводить аналiз фiнансових активiв, вiдображених за 
амортизованою вартiстю, i чистих iнвестицiй в лiзинг на предмет знецiнення. Виходячи з наявного 
досвiду, Товариство використовує своє суб'єктивне судження при оцiнцi збиткiв вiд знецiнення в 
ситуацiях, коли контрагент переживає фiнансовi труднощi i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних 
даних про аналогiчних контрагентiв. Товариство аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх 
грошових потокiв на основi спостережуваних даних, що вказують на несприятливу змiну в статусi 
погашення зобов'язань контрагентами в складi групи або змiну державних чи мiсцевих 
економiчних умов, що спiввiдноситься з випадками невиконання зобов'язань за активами у складi 
групи. Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв 
стосовно активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику та об'єктивними ознаками 
знецiнення за групами кредитiв i дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, 
Товариство використовує своє суб'єктивне судження при коригуваннi спостережуваних даних 
стосовно до групи фiнансових активiв, вiдображених за амортизованою вартiстю, i чистих 
iнвестицiй в лiзинг на предмет знецiнення для вiдображення поточних обставин. 
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